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 ةفأرلا

 محلا

 روجلا

 ةهرازولاقتلاثلا لصفلا

 هرازولاق اقتشا

 مالسالاف ريزولوأ
 ذيفنتهرازوو ضد وفتهرازو نيمسقىلاهراز ولا مسقت

 مهذاختا بجاولاءارزولا ددع

 ا

 ةيودنل انادوشلم وكلا قرمثثأ ةيمالسالاةموكحلا تراىف سماح لصفلاا

 ىروشلاو

 ةودنلاراد
 ا يل 3

١ 

 ناودلا

 بتاكلا
 بتاكلإةبجاولا تافصلا
 بتاك-ا!ةيفرعلات افصلا
 باتكلاىلادنجلادبعةلاسر
 مالا طاطحتنا بابسأ ىف ةيماتخ لك

 تع

1 0 



 «« انيس نءا ةلاسر »

 بترلاوتافصلا ىفسانلانيبتوافتلا ١
 سانلاعبجةسايسلاو ريبدتلاموزل ىف 4

 ناسنالالهأىف ٠6

 هسفن لجرلاةسامسف

 هجرخو هلخد لجرلاةسامسيف
 هلهألجرلاةسامسىف ٠

 هدلو لجرلاةسامسف ١

 #١ همدخ ل جرلاةسابس ف ٠ ٠

 # ىلازغلا ةلاسر ع
 0 هنأ شنهدب نميدالاو ةلماعملاوةدنجلاقالبخالا ىلع هدي وعتو لفطلاةنب رتةيفيكنىف ٠ ١٠

 « ةسداسلا ةلاثملا

 ( لوصف ةتساهيفو  ةسايرلاوةسامسلا ف )

 . لئاسرةثالثهيفوةسامسلا في رعتىفلوالا لصفلا ١و

 | رصممالوال ىخلارتشأ زلل ”ىلعمامالا بانك 2-1

 دقفامينيامو رصموتقرلاىلوالهتناابع بال ومات نيس خلاني ا ١

 ةيقالاو ةينيدلا بادآلان ههتنطلسو هتلود ىفهيلاج جاةمام عمد هدلاو اهمؤدهاصو

 ىغتسدال امم يشل نس احنو قالخالا م راكم ىلع هئحوةمك ولملاوةمعرمشلا ةسامسلاو

 قوسالو كإ ههنع

 .  ةكلمملاريبدتو بورما ة-ايس فب تاكل ادجلا دبعةلاسر : ١م

 تالا !تافص ومب ةسايسومهقالخأو كلولملابادآ ىفىتاثلاللصفلا 5

 لدعلا 4.١

 كلا |تابجاو 524



 ار ةحامسلا ىف ثلاثلا لصفلا ه4

 ارحةحايسلاىفعبارلالصفلا هو

 . ةحامسلا لئاضف ف سماخلا ل صفلا ه5

 برعل دنع ةراجنلا ىف سداسلالصفلا ه7

 را ع وتيرعلا قاوسأق عباسلا لسفلا 6

 .* ةعئارلا ةلاقلا

 ” ( يدل ياابن ومالا سف برعلا نا (

 6 لوصفةمناك اهو ع
 3 000007 رقأ ىتلاو مالسالا لبقب رعلاتاداعىفلوالالصفلا

 برعلاتافصىفىناثلالصفلا 4

 - برعلا مش ىفمركلاوءاخسلاناىفثلاثلالصفلا 5

 برعلاتافض نم مادقالاو ىهاهناوةعاجشلا ىف عبارلالصفلا ١

 مهدأوب رعلاقالخا ىف سماخلالصفلا 7

 مهبطخ نماقرطوبرعلاءابطخ ف سداسلا لصفلا

 نخر 2  :ررتءاصفو نهمدأو برعلاءاسن قالخأ ىف عباسلا لصفلا 0

 مالسالاو لهاا ىف نهر داونو نهراعشآو نهمكح

 نرعلا فادوجودشأاهناو ةريغلا ىف نماثلا لصفلا ١٠

  ةسماملا ةلاقللا

 ( لوصفةثالئاهفو ب ةيلمعلاوةمكسحلا ف )

 ةمهلالاةمكحلاىفلوالالصفلا ملأ

 . قالخالاٍلععضوم قىناثلا لصفلا .
 ةلاسر وغياب !قانسو !هلاسرهمفو لا ١ اا



. 0 

 بطلاب ماكس هلوأ 7٠
 برعلادنعبطلا لع ساسأ ٠0

 مهتاقاشتك ١ مس
 مهوابطأ بع

 رابالاولمنلاءام ,7٠

 مهولابةاوادملا سو
 مولعلا سار معا 5

 ءابطألااياصو سب

 انريكلاببطلا سس
 ةلديصلا لع -

 ةحصلاريب دن لع سها

 هفن رعدوابفا ر غلا لعىفىتاثلا لصفلا مب
 قيسوملاهعىفثلاثلا لصفلا موب

 هيلاةثعابلابابسألاوبرطلا ٠

 لاج رلا نمةيلهاجلافىنغنملوأ 4١

 ءاسنلا نمةيلهاجلا ىف ىنغنملوأ ١
 ٍلاج رلا نم مالسالا ىف ىنغنموأ ؛
 ءاسنلا نم مالسالا ىف نغنملوأ 3

 ىنغلانودنملوأ ؛ه

 مهنافاشتك اوبرعلاتاعارتخا ىفعيارلالصفلا 45
 # هئلاثلا ةلاقملا

 ( ابلئاذفوارح و ارب ةحاسلاوةراجتلاو ف راعملاو مولعلار شنب برعلا مامتها ىف )

 د لوصف ةعبس اهفو 3#

 ميلعتل !قرطومولعل ارهشنبمانهالا ىف لوألا لصقلا 6 ١

 . اهلغأ عايضبابسأو ب تكلا نتازخىىناثلالصفلا 6+



 #« برعلاة يندم باتك »

 ناتكلا طخ ١

 لوألا لضفلا  ةمدقملا ضن

 ةيملعلا مولعلا هب

 ةيعرشلامولعلا مب
 لمعلاب معلا رك ىهوةيفصتلابةقلعتملا مولعلا م

 ' ه ىلوالا ةلاثملا ١
 ( لوصفةنالثاجفو )

 برعلاد الب ةمفارغج فلوألالصفلا

 ةراضحلاو ةيندملاف ب رغلا ىلع برعلا لضف ىفىناثلا لصفلا "نب

 سفنلاوةنابكلا لع ىفثلاثلا لصفلا و

 اهل طسو قش لد وأتو عسر ايؤر 5

 ةناهكلالصأ ٠

 هفارعلاملع 9
 ىسيطانغملا مي ونتلا لغالصأ ا مهناو راضصسالاو مازعلا لع و

 # ةيناثلا ةلاقملا 9

 ( لوصفةعبرأاهبقو  عئانصلاو نونفلاو مولعلا ىف



 نالعا
 مد رجاتلا ىساسلا ىدنفا دمحم لحم نم عم

 دي ءارضضحلا ةبتعلاب ع

 هناب لينلاو بسحلاىوذو لضفلاو بدألا لهأ نالعابلحلا اذهبحاص فرشتن

 ىهو فرح نسحأو ق رو نسحأ ىلع ةعوبطم ةيتآلا بتكسلا هلحبدجوب
 ءرج ١5 كلامءامالا بهذمىفةنودملا

 ءزج مس. ١ ةفينحى أب هذمىدخرسلاة ألا سمثل طوسملا

 نع ْ درسا
 ءرجا 6 هتسربفوىاغألا .

 ءازجأ ٠ : ظحاجللاناومحلا انك

 0 انحاجللةلاثر يشع دعا
 ءزج ١ ظحاجالءالضلا تاك

 رخآو لكش نس> أ ىلع لاك نألا عبج نمةيسسردم طئارخ كلذ ريفغاهدجوب و

 تاراقلا عجل سرادملا ةدمالتءو زاةيفارخجسلاطأو طسوو ٍريبكز رط

 عيج مدقتل ةدعتسمةبتكل او اهفالخو ةيذ راتوة ببدأ ة من رعستك كلذريغاه و

 ىلاه )الو ابعمج تابلطأ ا نم س رادلأم زامام

 برعلاةيندمباتك اهنمبلطدو



 هه ب

 اذه عبطمتدق هنالك ةتباثاا هناطلسزب زعلا هناهرب ربثملا هناكمىلعلاهللادمحت
 ىباثلا عسب ر م و كرانملا ثتنسلاموب َْق بيئرتلاوىسألا اذه ىلع هعضو وباتكلا ١

 ١و. ١ةنسلدربا ١و. قفاوملاةيصنلا ىز أو ةالصلا لضفأ اه اص ىِلعةن رجه مب هةنس

 ههاعلا ةداعبتلا ةعيبطع هعبط نأكو ىرصملاى السالار مؤملا حانشفاموب وهودهندالم

 ةتناقلاز واجتال ةفاسمىف هزاحتا ىف ةقئاشةرهو ةقئاف ةءاربابحاص ربظأ ىتلا

 اذه نانزأ نم هلثاع نمىلع قيسلاب هلدهشت لضفووفهيلاهعدقت نمامو رشع

 ىساسلا ىدنفأ د جاحلا زاطقالاةفاك ىو رشن ىلع دعاسلاهر كذب

 دئاومدموبرعلا ةنسايحأ نم سك ريبشلا رحاتلاى ب رغملا

 نمةهيدلدوجوم وه اعكلد ريغو ةنودملاو

 هلأسأو ةنيغلا مهتاراثآو مهسنافت

 نأةباهلاو ةيدابلا ف ىلاءذ

 حالص<هيفامل انةوو

 اناندو اند

 الجرو

 هبءجر

1-4509 



 -4ؤ1١-
 لولملاعم كدادجأ ناك اكهتعاطت د نوكس:نأو هتنطلس ىفمو رلابحاص قبأاك

 , نأىأرلاو ءامدلا نةح هيف نافاذهىلا ىالو ءايسم جف هش كنع فرصن وةيقوجلسا

 ىدت5_ماقريز ولا ل خد مثةمخ ىف لزن ًافهيلا جرن ةكلمملا نايعأ عيج ىفهيلاج ردت

 ىفلتقلا ل عومهقانعأت ب رضف داد_غ؛نماوج رن دقعلا او ريضصل ثامالاو ءابقفلا

 بينلاولتقلارهسامئاسفرةفيلخلا لّتقو موةلارباك ًاوباجح+لاوءارمالاوءاماعلا عسبجب

 : ( امو نيعب رادادغن ىف

 لذلا قانفدارأامهلّتب موباذعلاءوسنءىنلام كلذدعب راتتلانمريز ولا اذه لَو

 هنع ىفءالوهللاهجرالادك تاموءهمايأل طم و ناوهلاو

 دلو. هنالزارمعلاب ارخ هملعو ةئطخ لك ساس أو ه ىذلا لولا ةداالا بابسأ نمو

 ةدحاولا ةكلمملا لهأءاسقن اوداعتالاو نواعتلا مدعاضيأ اهلماوع نمو حبق لك هنم

 ف مهعم نبدحملا مك ولمريغىلا معاج اومهك احوأمبكلمدض مهمايقوأ ةددعتم ق نفىلا

 دعاس مهنب نتفلاعوقو ومهقاقشن او مهماسةن ا ناف سل دنالا لهأ لعفاك نبدلا و نسما |

 ىف مهلعاؤطلسو مث 0 و مهدالب ىف رفالا ل وخد ىلع

 دالبلا نعم هوأجأو ندلا

 ةمالا و ةسايرلا حو دسحلا اناساكلا بازحالا ددعدو ماسقن الاف

 ةماكلاق درفت :وةيصعلا لال و و

 ناهن وكسمنن|لاقدحأ اهقن رفت ىلع ىو قال دحاو صخشك ابلعح ةمالاداحتاف

 صئاقنلا ىلع نوعبطمسانلانال ضعد ىلا ساذلا ةناعّتسا ىلا ةمعاد هر و رضلا نا

 هسفنب هماك لمص ىلا مممد>اولاقدحا اولاو مهذا ارفال ل دسالوابماك ا ىلانو رطضمو

 صاخشالا تاتشا نييفلؤدو عم لاحىلا ةيعادةرو رضلاو هقداص ةجاحلاف

 لعفلا ىلع ابلك هواضعا عقم ىذلا دحاولا صخشلاك ىفالذئالاو قافتالاباو ريصمل

 هلعفانلادحاولا

 ىشفتو هلوصأو اهيد قئاق<# اهلبحل اهسفنأ ىلع ةقشنم نآلا ةيمالسالا مالاف

 نبذلا ن كلو نامرلا قدام قاب وهود فام نيدلالهخار < ىفمهساءناو مف :تاوهشلا

 ذخأب نم مهل عدتلا طلسف مهدئاوعكلذب تريغتف مهئاوهأ عابتاو ايا مبكرتلهلهأ ,هاودسف

 موسفن ًابامريغن ىتح موقيامريغدال هللا ناق منم هقحم هل



 -اةم-
 رهظام مثالا رجهوركتملاوءاشحفلا نع ىبني وتافصلا دماحتو قالخألام راكم ىلع ضدي

 صأد وةوخا نونموملااغاىلاعتهلوقللدب فل اًملاودا#الا ىلع و نطبامو هم

 ىلءولوهللادهش طسقلاىنيماةوقاون وك اونمآن ذل اه-أأيىلاعت هلوق ىف ناسحالاو لدعلاب

 تاتكلا لهأ اولداحتال اونمآن يذلا اه-أليىلاعن هلوق ىف ريغلا ءارتحاب و نيد رقألاو ىسفنأ

 نسح أ ىه ىتلابالإ
 قربقملا لعابكوش ناطل سمهتلا دمافةدو دهم نإنسابت دب ةيمالتسالاةمألات كمت

 امأ موكل ملدعلا عونامزلان 71 ةدمضرألا لت نادفهد نع نمح و رباهدبأو برغملاو

 انك ناد عب نيدوسم انرصوءانغدعد رقفو هوقدعي فعضو زعدعن لذ ىفانصصأفنآلا

 قب رطءعابتاو انّمعن رشواننيدل انك رتس سي نيك احانك نادعد نيموكح مألا فةداس

 رومألا نم ن_ساحملا كلرتوةبناويحلاتاوبشلاو تاذاملا ىف س(غنالاوةباوغلاوةلالخلا؛
 ناكل اتاعضو

 1 ده نذاجفابسا غنا ردقب اء اطصتالا ٠ نماهيصن ناكو الات اوهشلا اهف ترس ةءأن :رماق

 يطأ ريغل ناكه سفن مط نمو مدهأ هدجل ناكه نيد

 ربب دن ىفدالبلا ءانبأ ريغ لامعّتسا|هنةريثك ةمأى أد دابا بابسأو مألا طاطخت | لماوعف

 لودلا ىفهأدبم بارخلا سس ناكدقف مه مالستسالا و رو.٠ألا لك ىف م قوثولاواهنو وش

 اسرحهدالب سنجر يغ نمهلبلج نييسابعلا ءافللا دحأ مصتعملان اوهةقباسلا ةيمالسالا

 نؤاشداكنولزءعد ونولون ونوم قب اوذخأف ماكحألا مهضعد ىلوو كلذ ىفىلاغتو هنووسر د

 مىت> مهتطاس تب وقو ةفيلخلا ةكوش تفعضور ةبقنلاو طاطحتالا ىفةلودلا تذخأ اهنمو

 ىخضفارلا ىمقلعلا نبا هربز وىلا نكر هدعب ةفالخا مصعم ملا ىلوتاملمأ طقف مسالا ءإهل قبب

 ”ىلعل [نمةفيلخ قيل: يسابعلا ةلودلا عطقدارأو ةفيلاببعلولسنلا اوثرحلاكلحأف

 رومالا ىلع علطبال لاومألا عج وهتاذل رح ىف قب رغمصعتسملاو !"سسراتتلا ل ساربذخأو

 دوصقملاا بي لص مب.ءا ارك او راتتلاةعناصمناودنلارثك آفرصب رزولا هيلع راشأدقو

 نوكينأبلطو كلذ مهاع لهسو دالبلا ىف .رعمطأو رادتل ابتاكربز ولا نام كلذ لعفف

 فلانا مهددع ناكو ++ ةنساهواصوفدادغيلالتحال اوبهأتو كادي مودغ وف مهئان

 راشأف راَتَتلا ركسعماما اومز مناف ةف.لخلا ركسع ملاج رفنوك الهمبسيئرو ل تاق

 هسفنل قثو وج رفن حلصلا رب رق:ىفانأمرملا ج رخأ ل اقو مهتعناصع مصعتسملا ىلعربز ولا

 ةفالخلا بصنم يفك قبس وكشابهتشبا 2 زبن أب غردق كلل نا لاقوةفملخا يلا داعو مهنم



 -اةا/-
 طظفحلالا تعضوام عئارشلا نالا يلع ريستلاهل تنس ىتا اا هتعد رمشب لمعل اوديها وة لإ و

 ن.دلاوهةكلمم لكس نار معلا ساسأؤ نوكسلا اذه اهاغ مئاقلا مألانيىنزاوتلا وماظنلا

 بولقا!فطعد واهتاو مشن ع سوفنلا فرصد عبتملا نيدلا ىدرواملا لاق سوفنلل بذهملا

 هذهواهتمىفاهاءوصن اهتاولخ ىفايمقر رئامصللارحا زرئارسلل ار هاقريصد ىتحاهتدارا ىلع

 حال ص ىف ةدعاق ىوقأ نيدلا ناكفاهءالا سانلا ماصد الواهملا نيدلاريغب لصون الر ومألا
 ذنمهقاخ ىلا عب هللا لذ لكل ذلوا,تمالسو اهماظتن|ىفاعفن ر ومالا ىدج وا تماقتساو امن دلا

 ءارالا مهب فانت الف همكحل نوداقنب ىنبدداقتعاو عرش فلكست نمءال قع مهرطق

 ىمه ع للاعتهللا ىضرءاماعلا فاّدتخا امناو ءاوهألا ممم فرصتتالف هصالنوءا_ستس و

 لفتعلا ءاجةفئاطتلاقفعرشلاهعبتملقعلا قبسمأ ا دح او اممم ءاج ل هع رشلاو لقعلا

 هعبت م ل-قعلا قيس ئرخأ ةفئاطت تلاقوهبحاصامهد>حأق بسرملا دحاوائءجئاعمعرشلاو

 3 نات بعص لام لادقو# رشل اة ص ىلع لدتسد لفقعلا لام: نال 7 نشلا

 لقعل ا لاكدنعالا هنمدجو الكل ذو ىدس

 [هوةرخآلا حالص فدحوالادرفلاوهوامندلاحالصدءاوةىوقأنمنيدلانأتسئف
 ضعب لاقواظفاح هيلعواك سقمهن نوك,نأ ل قعلابق يقف ةرخآلاوامندلا حالص هن ناك

 تبدأو ضرفلاىاىدأامةسعب رشلا بدأف ةسايسبدأو ةعب رمش بدأ نبدأ ب دالاءاك ملا

 ضرالا ةراعىلاىدامةسامسلا

 اهأشالعو ةكوشلاوةو رثلا نءاملعلاةجردلا هنأ كن ءادّتبا ف تغلدامةيمالسالا ةمالاق
 نم ةدمّكلاملا نماهر واج نمىدلةماك-ل | ةدفان بناحلا هز زعمت ثكمواهردق عفتراو

 ةكسهم | من دىلع ةظفاحةرهلالا سدماونل او ةدلعرمشلا لوص الل ةمرتح تناك (.نالالا نامزلا

 وهىذلالدعلا باب أب ةذخآ معلا ر يشن ىف هدم هيهاوشب ةيهتنمو هاياصو هلماعةباد“ 5

 ] لمعلاولوةلاىفةدحم نار معلا ساسأ

 ةيناه ىف نامو رلا هصفامرثك أ ملاقألا نءةنس نينا فرظىفةيمالسالاةمألات صف
 عامجاو ل دعلا نعةئشانلاةوقلاو نا رمعل ا ةعس نم ال ناك امىلعلمادكلاذ ىففنورق

 نماه وحنو عئان_هل اومواعلاب اهئانتعاوةسامسلا نسحو ىأرلا فكلاملاداحناو ةماكلا

 مهم نونغماملا دهش ىتحاهلاو::ىلعنيب وان وروالا جنو اف تر هظ ىتلا ةينافرعلارث املا

 ناتكلا اند قانرك ذاك ةيمالسالاة الل زالاهفمدقتلاب

 ةبورخأو ة ةن ويح سد .اونوة.ءاظن نيناوق وذ انج اوهو ه ةرطفلا نيد مال_..الاق



 -اؤك-
 ىلواذاو  ةفي رشل | ةعانصلا هذ_هلهأ نما مسو نمهذ هةيمستلا تمعنفءا“رضلاو

 «:ةعاطرثؤملو لجوزعهتلاى قاريلفرمأ هلايعوهللا قاخرمأ أن ءهيلاريصوأ, 5 رجلا

 ةلاسب ري ةفرادملا يحاول لابم لا ناداغ نم وال واقتق فيس ىلع نكدلو

 افلأتمةيعرللواصاعدالبلالوارفو.."ىنللوامركمفارشالالواك احلدعلاب نكمل من

 هقوقح ءاصقتساوهجارخ تال ىفو ايلحاعضاوتم هسا ىف نكسلوافاخم مهاذأ نعو

 هقفاونام ىلعهناعأ اهصبببقوامتس> فر ءاذاق هقئالخربتخافالجر كدح أب حا ذاواقيفر
 نم بابلالاىوذ دنع نيلجرلا ل قع أ ناق هّتمدخ ىفهي>اصمو هتعانص ىفهقفا م نمربيدتْلا

 نمدحاو لكىلعوهّتقب رط ىفهنم ل قعأه_:حاص ناىأر وهربظءار و بجعلابىر

 رثاكب الو الو هنأرب رارتغاربغ نم هؤانث لجهللا معنلضف فرعي نأنيقب ر هلا

 هلال راس قر رع

 هتمعنب ثدصلاوهتزعل لاذ ةلاوهتمظعل عضا اوملا,كلذ وعملا ىلع بجاوهللدجو

 اذهرهوج وهو ل معلاهمزا ةهصنلا همزل: نم لثملاهب قيساماذ_هىبادك ىف لوقأاناو

 ها او د! كاف لس ورع ظاارك نسف يذلا مزلا ةرغوباكتلا
 ناق هداشراوهداع_سابهماع قبس نمهبىلو تنام ةبتكلاو ةبلطلارمشعماي هك .اياوهنلاانالوت

 هتاكرب وهللاةحر ويكبلعمالسلا وهديب وهلا كلذ

 ةسمأتخ ديك

 ْق

  مألا طاطا بابسأ ع

 * مدهأ هده ناك هنيد مده نم د

 ١ ) مط هريغل ناك هسفن ٍلظ نمو (

 عفترتل لفت ناامافا ,اعواهتداراىلع فقوتمابعافتراومألان ديم أ طاط# ١

 ليبف نماهريغ_رهذاك اهكرسهذي د ماتتل لمعت ناام اداب وش ىوقتواه أش ولعب و

 : هريصاوأ عابتاوهب نب دتىذلااهنيدباهكسةردق ىلع نافقو ةماهؤاقت راوة ألا ض اف اف
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 8-5 وروهماع ذافنا نعهيحاصل لغاشلا فصولاوهو ةفلتمةف آريبدتلا نأ اوماعاو

 ذخألوهناوجو هنادتناىف زجوملوهقطنم نمىفاكلا دصق ه سلك ق منملجرلادمةيلف

 ىقهللاىلاع رذملو ه راثك !نعىلغاشللةءفدمو هلعفل ةداصمكلذن اف هججح عماجم

 نط ناهناق ه:دأو هلة عوهن دب مضملا طلغلا قهعوقوةفاخم هدب دستب هادمأو هقمفوت هلص

 نسح وهنلمح لضفب وهام اهتكرحةكوق و همعدص لمج نمز ر ىذلا نا لئاقلاقوأن اط كسنم :

 فاكربغيىلا [متمريصمف سفن ىلا لجو ز ءهللأ نأ ىلا هّمل اق وأ هنظد ضر عد دقف هريد د

 هنعردصدامةبقاعو هدورو ل يقهملعدربامهّس رح لضفو هب دأ نسحو هل ة عزب رغب فر عشب

 هنداعو هنأ ههجو لكل يه و هداّمعو هندع سألك دعبف هرودص لبق

 هللاباتك ملعداو دباو نيدلا فاووقفتو بادآلا فونص ىف باكل ارشءماباوسفانتف

 مكبتك ةيلحهناف طخلا اوديجأمث كشنسلأ فاقئاهناقةيب رعلامثضئارفلاو لجو نع

 كلذ ناقاهري_سو اهثيداحأو مجعلاوب رعلا ماي أوان اعمواهي زغا اوقرعاو راعشألا اووراو

 جارلاباتكءاوق هناق راسا ىفراغذلا اوعيضدالو كم هيلا اومسام ىلع ركل نيعم

 تاقرالهلد م اهناقاهرقاحنو رومألا فاسفسوا|مندو اهنس عماطملا نع تفناناويغراو

 اموةمغلاوةءاعسلا نع مكسفنأب اوأب راوةءاندلا نع مكتعانصا اوهزنو ناتكلإةدسفم

 ةنحأ ريغ نم ةءلتحم ةوادعاهمئاقةمظعلاو فخسلاو ربكلاو اباوتالاهملا لصأه بق

 هلاحهيلا عجري ىتحدوساو وهيلعاوفطعاف ركنم لجرب نامزلا بن ناو كفلس نملبنلاو
 هومظعو هوروزفهناوخاءاقلوهمسكم نعربكلا 1 دعقأناوهرمأهملابوُش و

 هعنطصا نم ىلع مكنم ل جرلا نكيلوهّنف رعم مد قوس رحت لضفب اورهظتساوهورواشو

 الفهد لغشلاق تضرع نافهمخأو هدلو ىلع هنم طوحأ هيلا هتجاح مويل هن رهظتساو

 للملاوهلزلاوةطقسلارذحلو هنود نموهابلمصحلفةمن,تضرعناوهبحاص لا الا اهف رصد

 اهلهنمدسفأ مكلوهوءارقلاىلاهنمعرسأ ب اتكل ار شعم كيلا بيعل ناف لاحلاريغن دنع

 وهام هرمأرب دئود ريس ناهكو هتك دنو هريسخوهلاه> اود ركشوةهناقو نمهلدقتعي نأهلع

 كلذاو رعشتساف 3 هىدلامىلا رارطضالاوهيلاةجاحلادزعهل اعبت كلذ قدصد وهقطءازح

 ءاةرسلاوناسحالاو ةاساوئماونامرسحلاوةدشلاوءاخرلا ةلاحىف كسفن أن مهلا مكقفو ٠



 اا 44 د
 اهلك تاعانصلا لهأ نمدحأس باو مدل بغل نمهافضأامكنعع زئالو كت عانص
 اهءأ متم ةدودعملاةر وك دلال ضقلالاصخو ةدو#لا ريسحلا لالخ عامتجا ىلاج وخأ

 هس نءجاتحي بتاكلا ناف كةفص نمباتكلا اذهىفى أنام ىلع تنك اذاباتكلا

 ىايهفلحلا ع ضوم ىفاملح نوكي نأ هرومأت امهم ىفهبقش.ىذلا هبحاصهنمجاتحو

 لد_علاو فافعلل ارثؤمءاجحالاعضوم ىف اماجحم مادقالا عضوم ىفامادقم كلا عضوم

 اهعضاومرومألا عض, لزاونلا نمىتأناعاملاعدتادشلا دنعابفورارس ل للاموّدكف اصنالاو

 هنمدخأهمكح مناوهمكحاف لعلا نونف نمنف لك ىفرظن دقاهنك امأ فق راوطلاو

 دقو هلي سو لعجأو هليح فطلأب عقلا نمهاو مانع هفرمص ىلع لاتح او ن هلا نمرا دة
 ملاح وجب تناك ناقاهقالخأ ةفر_عم سلا هس امسي اريصب ناك اذ! ةمهلا سناسنا متءاع

 نماهاقوت ادو رشاهنمفاخناو اهدي أن يب نما»اقتا اب وبشت ناك ناواهكراذا اه

 سلسيف اريسابفطعترمساناقاهقرط ف اهاوهقفر عقانو رحتناكن ا را رخال

 مولخ دوم رجو ىبلماعو سانلا ساس نمل لئالدةسايسلا نم صولا اذهىفواهدامقدل

 سانلان مهر واح نمل هتةلماعمو تلمح فرطلو هتعنص فد رشوهىدأ لضف.بتاكلاو

 نمهدوأم< وقتو هتارادمو:بحاصل قفرلابىلوأ هن وطس قاخي وأ تع مسيفد وهرطانبو

 هيلا اهريصدامرد_ةئالااناطخ مهفتالو اباوص فر نالواباوج ريستالىتااةمهلا سئاس

 اهلعبك ارلااءاص

 نذاناونمأتركفلاوةبو رلا نم ا أ امهفاولعاو رظنلا ىفهللا جر اوقف رافالأ

 ىلاهنمنو ريص:وةقفاوملاىلا 2 ريس وةوفحلاولاقثتسالاو ةوبثلاهوقيع نغهللا

 ىلاعن هللاءاش ناةقفشل او ةاخاؤملا

 هتانب وهن رمشمو همعطموهبك ص وهسملمو هسا ةئره ىف منملجرلانز واجالو

 مك ةعنص ف رش نمدن هللا مكلضفام عم مكناقهقح ردقه أ نوتف نمكلذري غوهمدخو

 ريذبتلاو عييضتلالاعفأ مدم لم ال ةاظظفحو ريصقتلا ىلع متمدخ قنوامعالةمدخ

 فلاتماو رذحاو يلع هتصصقو كل هن رك داملك فدصقلاب كفافع ءىلع اوئمعتساو

 امسالو امهلهأناحضفي وناقرلا نالذب و رقفلا نابقعدامهناق قرتلاةبقاععوسو قرسلا

 فنتؤم ىلع اولدت_-اف ضءدىلعلمل داهضعب وهايشأر وم زالو ب ادآلا بان رأوتاتكلا

 1 را دل كاش نماوكسلسا م كشر < هيلا تقبساف : علاعأ

 ةقاعاه دج-أو ةديزخ



 -اةم”د 3

 ىهقةناثلاةفصلا امن اتكلاةبجاولات اغلا هله

 . *( ةيفرعلاتافصلا »
 ىجِش هنا نب واودلا نيناوقهباتك ىف ىتامثنب بذر لاهرك ذام ىوفةيفرعلا تافصلاامأ

 هل ناسللا واح سدلا ديج سل ارضاح سفالاىوق نهذلاداحا..دأت تاكل انوكب نأ

 هنو ول دح ىلع روظدالامفاو فقد ةدوكد همفو ةهدبلا مح ىلع وومالا اتش ةأرج

 ةماقلا لا دتعاهيف مدخلا دؤمهلئاغلان ومامقالخالا ع رك ةهازنلا مظع ةفنالا فب 0

 فيظت سلملا ىهع ىزرلا عامبهذ ملا فطا ولوقلاقدصومزابالاةفخوةماهلا رغضو

 ةزابغلا جلمةرادثالا ول> ةئارلارطع سلجملا

 بنتك نم ءارقللاهتس+خ اهءافصتمستاك-لا نوك نأ ىغبنبىتلاتافصلا ىهوده

 نيناوق باكو باتكلاة_ءانصوبتاكلا بدأو نيتعانصلاباتكك ةلوطملابرعلا

 قافآلا ىفهرك ذرشتنا ىت> ةاتكسلا ىفةكام لاو رقوتسف البال تقل ا انو ْ

 هتلاسر مهل عضو ىذلا ناو ئه بناكى دع ن دمج ادبع نامزاار هه نع لثملاه, برضد راصو

 هذه لهأ ىلع رحب ىتأ|ة-امسلاو قااخالاو مكحلاو طعاوملا ند ءاهق عدوأوةروهشملا :

 ىفابور وأتت قس برها اوماعي ىكتلانباتكه يلع علطيلاهريشتانزت  اقاهتق رعم ةعانضلا

 بتاكل !!بدأملع 8

 * باتكلا ىلا ديما دبع ةلاسر »

 ميكح دشرأو ك-ةفو و ك-طاحو ةباتكسلا ةعانص لهأايهتلا كظفح دعبامأ ْ

 دعد نمو نيءجأم_ملع همالسوهللا تاو ص نيلس رمل اوءاسنألا دعب سانلا لعج لجو ع ل

 'تاعانصلا فون_ص ىفيبفرصوءاوس ةقيقحلا ىفاوناك ناو انان_صأنيمركملاةكئالملا

 اهرومأ م اهنسساححةفالخلل 1 ى ةلاز لاو معلا رتآورملاوبدألا لها ت اهلا
 فاكدجو الو جس كاملا يغتسنال ماد رمد ميال قالة نلح مكر اصنب و

 نو رصد اج ىتلا مهراصبأو نوعمسي اه ىتلامبعامسأ عقوم ؛لولملا نم م معقوفمدنمالإ

 لف بس* خام هللا مكعتمأف نوشطبباهب ىتلا م مديأو نوقطن اه ىتلام ماسلاو

0» 

 هللا ناف
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 ةيفرعىرخالاوةمجاؤ(هادحا

 * ةبجاولا تافصلا

 اا دبرملا 1 ا 2 نان تاكبلا لع ص ىلاةجاولا تافسلا نا
 ٠ تافصر شع ىهدهمف

 هترك ذنىف ىروصلا لضفلاوبألاقهيلع وهبتكت امف نمؤملانمؤمنوكت نأ ىلوالا

 هبأر ىرب نمىلا سانلا نم صخم لكن يذ> اهلع د_>او لك ل بج ىتلا ةرطفلا نمنا

 نأ بتاكلا ىف مهضعب طرتشا كلذلو«ىفن نمدنحاو لك هدي ىهأ اذ_هوهنيدب ندب و

 نوكي نأ ةيناثلا  هجو لكنمهلاقفاوم نوكسملهب بهذه. ىذلا|ملابهذمىلع نوكت

 دبعلا قاملارح بتاكل! نوكي نأ ب رعلاءارهأ طرتشادقف  ةئرحلاةثااثلا  اروك ذ

 نال فيلكتلاةعيارلا  لاو> الا لك فه. قثواالو اياضقلا لك ىفدهعد الف صقنلا نم

 نوك نأز وحال فةلادعلا  ةسماخلا  هيلعداةعاالو هبقثونالو هيلعلوعدالىصلا

 داز ولدهنال محلا ومأو سانلا حاورأ نك ريطخ ةيتر و ريبك هل زنج هنافاقساة ىتاكلا

 حد ىتحْكلملا ىلع هوموأ ءانعم ريغباظفل لوأتوأ هماع دق مكو أاة زحف ذحوأ ةلكى ندأ

 بانْمٍجا نعهعزب وم املا باكرا نعهزجح نيدهل نكي م ىتفحودمملاء ذب ومومدملا

 لاقدقو فويسلاهرثؤدملامرارمضالا نم هلءفرثأو عافتنالا نمرثك أهبر مخل ناك راخلا

 "يآ ا ل مدعو قسفلا هلجاع ردنال بتاكل ا ىفةلادعلا طارتشاءىىدرواملاوسمطلا وأ

 ةمعرشةدالو ةباتكلا نالهناساب هيلح ر رضوأهملقي هيلع هلخدب نهوىلعن.دلار ومأت

 غيلبلابتاكسلا نالةغالبلا  ةسداسلا  ةكسلمملا رومأن ماش هتملوتمصنالى سافلاو

 -بضاوقلا ضينلامعأهيفكستلقلا لامعأو بئادك-لا نع ىنغأف هتباتك ىف ضرغلا بيصد
 هب عافتن اله لقعال نمولئاضفلا سأل قعلا ناقىأرلا هلازجولةعلار وذو - ةعباسلا

 ةيعرشلا ماكحالا داوعاماعنوكي نأ  ةنماثلا  هلقع ردق ىلع هنأز وءرملاءالكو

 هوق  ةعساتلا  هدشرت ةفرعمالو نطابلاو ق+لا نيب هلزينءاللهاملانالةددالانونفلاو

 نإ الاف هلله دع ننال لكو :اولملا تاك هبال سفتلا قشو ةمملاولءودرعلا
 هيلعوهو ىئذمأ كلذ ناك مه ىلعأوامزعدشأواسفن ىوقأ ب تاكل |ناك اهاكفهملا لعام

 د ليلا لعر رضلالخ د زجاملا نآلءالو تاق ةءافكلا ب ةريداعلا  ردقأ
 لالخالاو بارطضالا ىلا هفعض ىدأولاب ولا ىلا هزجتىدأ اع ر و نهولا



 تاة41-
 الاقءةعقاو لكل ئشن,ب تاكل ناىناثلاو  هنمأدّتبتوهنعأشنتتايالولاوتابتاكملا

 ةجردتم افعص ب تكي املعجص نأ مالسالا نم لوألا ردصلا ىفن. واودلاةباتك تناك
 كمر ن.دلاخ رزوتساحافسلاسابعلاوأد_ نهللادبع ماقو ةيمأ ىنبةلود تضقن |املو

 ءلرتواهف بتكودولجلا نمنب واودلا ىف رئاقدلا لع لال | ناما_س نب صفح ةماسىب أ دعب
 دغاكلا ذاق ديشرلا مايأرومألا ف كمرب نب. دلاخىح نب رفعج فرصن نأى لج وردلا

 ةباتكلاةبقرتلا ىف اهتعبتو نب واودلا تقرت هدبع ىفو مولا ىلاهدعب نم سانلا هلوادنو

 . علا راشتناو

 لك ىلءواب رابجإناكدشرلا نمزىف ميلعتلا نان ران قنيخ روما ضعد رك ذدفو

 بيغرتل ةرثكت اهرواجامودادغي ىف مملعتلا رود ترشتن كلذ ببسي ورلعتلا دار فالا نمد رف

 ماتخ ىفمهنم نيحجانلا ىلع عز وتتناك ىتلااناطعلاوت .اواكل ان مهطم_ثنتو نيماعتملا
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 *« بتاكلا »+
 ؛لواملا نم ردص:ىتاا اوالاو تاباط+اوتالسارملارب رست ىلوس ىذلاوهبتاكلا

 ىب راو قالخ]لل بذوملاةيت رع ةمالا نمو مهدنجلا نمءاضعالا ةلزنع كلما نموهوءارز ولاو

 تماقام ملقلا الور دنكسالا لاقدقف ماسحات اب رض نماعقو دش أ مالقالاريئأت نال سوفنلا
 اهمالق أ ةنسأت حت لاجرلا لو قع نااضد أ ء كسلا ضعب لاقد_ةوةكلمملاتماقتساالوامندلا

 اهنمهمفةدمصق ىركسعغل !لالهىنالو ةمكحلاثيغبوصت مالقالارثنبف

 لمأو رذحاق هيلا ترظن اذا ىرولا ىف اياثملاو اياطعلا مسق

 لظنحلاب هدهش طل رهدلاك 2 ةرارمع ةوالح بوش ناععط

 لمومع المؤم هيف تقحلأ هنانع كبد, ىف ىرصت اذاق

 لل ارزعم هيف تقحلا امي رو زرع زللدمو

 فكروكينأب رعلاتطرتشا دق كا ذلو ةدارالا همدخت مالكا شوبجل زب مقلاق

 ةيعرشلا مولعلا املاع لئاضفلاباءلكملئاذرلا نعاهزتملاكسلا تافصدافصتم بناكلا

 نبالاق دقو فا!اخعار وت ىلعاعلطمةبب رعلاةغللا نمانكممةيسايسلار ومالاو ةددالاو

 نم نفلكبتشتللجاتحم (ةباتكسلاىأ) ةعانصلا هذ_هبحاصنارئاسلال لايف ريثالا ٠
 نيتفص ىلا تاك! اةفص اومسقد_ةود> نعى وؤولا هعسرالو لع نع ينختسدالن ونفلا



 : -ا1وؤ.- '
 مدخ انفراد اطيق و بلا نأ - تئردم ماقال هللا ىضق اذك

 لهأ نم ظحل اهنع فلذو دحلاهبدعق نم ةربعالهنا هصخل مام ناءباادحاص بتكو

 .نر» لضافلاةلودنالى رخأ ىف هردقعف رب نأد بالف مايألاه, تدعق نا ةعانصل | هذه

 وأالضاةاكلملضافلا ىتاكلا فداصاذااصوصخ تانكمملا نمل هاجلا ةلودوت ابجاولا

 نمباتكلا ىلاج وحأ كوا لاف هقاقكساث مح ىلا همقرب و«_ةحهيفو»هناقالماك اسئر

 ؛لولملاىلاتاتكلا

 ٠ ناوبدلا «*
 ىفناوفلتخادقو باتكلا نممالقالاب اب رأهبف عم ىذلا عضو مساوهناويدلا

 هقاقتشا لصأىف اوفلتخ|(مىسراقهلصأ نانورخآ لاقوىب رعهلصأ نام .وقلاقفهلصأ

 ةغل ىفه_:عنودملاو ناؤن دلمقفءايز واولا ىدح تل ديًاف ناو ود هلصأ نا ساحل لاق

 نعى وقلأساذاسابعلالوقدنمو هبفام لمعي وهيل عجرب ىذلا لصالا ناوبدلا نابرعلا
 هتنثأى أهنودلاق. وبرعلاناوندرعشلاناقرعشلا نمهوسّءلافق نآر قلا سب رغ نم ئش

 ىمجي هيف لصالا نأ لئاقلا قب رفلامأ ب رعهلصأ ناوبدلا نأب لاقنمىأر اذبف
 برم ىسراق ناوندلا نا لاقهناف هحاك ىف ىرهوجلا هلاقام ىلعو ىجمدالا ىأر ىلعم-مف

 ظفح ظوفحم ناوبدلانا ةيناطا_سلا ماكحالا باتك ىفىئدرواملا نسحلاوبأب تكدقو

 هناوبدبانك ىلعءوب تاذلخد ىرسك ناامهدحأ 0 ناهجوان اون دهّتممس ىفو

 اذه مهعط وم ىمسف ( ةيسراق ةلك هو نين امىأر هناون دلاقف مهسفن أ عم نوبس< مهآرف

 هتراوو ليفت ممزلا ايف لاغتسالاة رثك نع نمزلا لوادن عمءاحلاتفذح من مسالا

 مهفوقوو ر ومالا, مهقذ+ مهمسا, باتكلا ىمسف نيطامشالةيسرافلاب مسا ناوبدلا ناىناثلا

 مهسؤاج ناكم ىمس مث كعد وبرقامىلءموعالطاو قرفتو سال مههد و ىنخلاو ىل+ | ىلع

 ها ناوي د ليقف مهبمماب

 ءاشنالا ناودب اريخ أى مسىذلا ل ئاسرلا ناون دوه مالسالا ىف عضو ناو دلوأ ناكو

 ةباحصلا نمهايارسسباحصأو هءارمأ ب تاك ناك م ل_بوهسيلع هللا ىل ص ىنلا ناكلدو

 ٠ ظ هنوبتاكد و
 نمةيناطلسلارومألا ناامهدبحأ نب ىهأ ل م اريخأ ءاشنالا ناون دب هتنمسو



 -امقد
 برفالل لص مدع زالهت دياق لص#و قطنلاو وق لمك:ةةمطخلا موس راب لا طافلالا دنع

 ماظتنا ىهواهنمرمَتسملائشلااهتءاغو ليدبتلاو رييغتلا نمهيلع نءْؤب وهتر وص ظفحتو .

 ىفةمسجلا ةدئافلابةماعلاوةداخلالاوحأ ىف ةدئاعلاةم.ظعلا قفارملاونواعملار وهج

 3 ايندلاو نب دلار ومأ

 نمو كولملاوءارهألاىدلابتناكمومسوابف ريشوةباتكسلا دنا ىف برعلا باتك غلابدقو

 ةباتكسلادب ثمل لاقدقو بتكدتالديل ةيدال - لوحكمهل ةاماهل ,مح دمواهف مهتغلابمدشأ

 رفعج ىب أ ءالكن مو ةبغرلا فقتاهدنعو لضفلا ىبتنياهيلا ةفالخلا دعب ان دلا بصانم

 نم ةقرفتمناصغأوةكلمملا داعوك إلا سأةءاتكلا هلل ئاسر هل ىفد_جأ نب لضفلا

 ىلع لدي نازبمو ل-ضفلابناسلو ةمكحلا كالموسدالابطق ةباتكلاو ةدحاوةرج#

 ةقرفتم ماسقأىفةب راج حور وةب.هولاجو سوبلوةآ:نيز وةدلح ىبف لقعلاةحاجر

 ةلهجلاةاوغلا مسون مس ودقف ةباّتكسلا قح لهج نموةل زم لل ظفأوةجرد عفرأب تاكلا و

 ةسايرلاوةسامسلاتماقساتكلاوةياتكلابو ٠

 اوعفتراوةيماسلا لزانملاوةءلاعلا بترلاىلااو راصو لو: ادعي موقهبنتدق ةباتكلابف

 بّتكو ةباتكلا هّتعف رفالماخايمو رناكه ناق ىو رلار وصنم نب نوجر س مهنذ اردقوانأت

 نبجاجحلا دج داوو رع مريغودمصلادرعو ربك ًالادجلا دعو ناوىضودب زب وهب واعمل

 ىلا ريز ولا كل ذكوةبب رعلا ىلاةمسرافلا نمنب واودلا سلق ىذلا وهو ىىذحقل ماسه
 ةميظع ةدش ىفهىهأ ل وأن اكهناف ىماددلاهب ون نب!ةلودلا زعلرز و ىت>ةباتكلابقرتىذلا

 ملو محللا ىهتشاهنا تحاد,. د شاقيضهرفس ىفىناف3 ص رفاسهنا قفتاق ةقافلاو رقفلا نم

 الاحرالاقفهماعردقب

 هيفريخالام شيعلااذهف .هبرتشاف عابد توم الأ ْ

 هيركلاتوملا نم ىنصلخ أب معطلا ديل ت ومالأ

 هيخأ ىلع ءاقولاب قدصت رح سفن نميملا مح رالأ

 همءطأوا هلى رتشاف قبف رهعمناكو

 حجر مهضعب نأ ىت>باتكلا لضفوةباتكسلا فرس ىفاريثك ةغالبلا لهأ سى تكدقو

 ىورلا نب الاقكفيسلا نعولقلا

 مالا كيتاذ  كننقو ناقرلا هل  تعذخ ىذلا فرسلا مقلا مدي نأ

 ملقلا هب ىرجيام عبتب لازام هبلاغبال ئث توملاو توملاو



 .١ تاومد ظ

 هيلع ىسومل نابتك, ناك نون نب عشول ونو راهو زب ري_ءلل ب تكيف سوي ناكف مال_ىلا

 مالا هيلع ىسيعل بتكيناك اي ركز نب يبي وء.بألبتكب ناكدوادنب نايلسو السلا
 نع لئاسرلا باك ىبعنيبطاوملا نمناكو ملسو يلع هللا ىنصهنم زىءافاذا اه. بتكدقو

 اذاهجلصودوعاذاهدبعل ىتاكللاناكو ىرهزلا مقرألا نب هللا دبع مسوهيلعهللاىلص ىنلا

 قيدملار كوب ألسو هيلعهقلا ل ص هلبتك نمتوهنعهللا ىف ربلاط ىبأ نب "ىلع اص

 ةشنال (باتكسلاٍباثكعجار)ن و ريثك ةباحصلا نمد ريغو

 . ةغللاىلا اهثك ةج رتوةعدةلا طوط+لازومر لح ىفاب و ر وأءاماعبرعلا قبس

 ىقب_سنءمولع ىلع نوقولاو راثالازومرلحىلاتلصوتام اب ور وأن الاخأ الوةمب رعلا

 هيفتعلاطو ىنيعب هتيأرامك لذ نذمهتغلىلااهتج رتوبرعلا ب تك ةطساوبالإمألا نم
 ىوملاىطبنلاةيشحو نيدجألمالقألا زومرةف رعمىلا ماهتسم لا قوش باتكو هو ىسفن»

 ةيضاملامألا اهتلوادتىتل!ةعد_ةلا طوط لا رو صهبف عج هفلؤم ناقةب رجه مم ةنس

 تاراثآلا ىلعام ج رتب نأ اهيلع علطلل لهسيةقب رطباهعضو وةبب رعل اةغللا ىلا رعيجج اهب رثو

 نللبسىذلا ىف رعلا اذ_هدتلا حرفةبب رعلاةغللا ىلا اهعا ونأ فالّتخا ىلعةباتكسلا نم

 اوج رتنيذلااب وروأءاماعل ائينهو ىذم نمرارسأ ىلع وقولا قد رطم ألا نمهدعبىت ب
 ىلءهتطساوناوفقو وةنس نب رشعوةثام دنمزيلك::الا هج رتدقف مهتغل ىلا باتكسلا اذه

 انو روأف ئاوط قاب كلذكو مهتامح راتىلعوةمضاملا مألا اع

 اذ-هىف م ثح تن الإ ىهامراثآلا زومرلح ىلع .بفوقو ونيقرشت لا لامعأف

 هيف موةبسذالىت>انعهئافخاوهملعمهفوقو وباتكلا

 ىلاعتهللا نأاهردقةلملجو اهم أش ةعفر ىلع لملد مظعأ و ةعنص قرأة ناكل ةعئصق

 ملامنانالا ه_عمقلانيعىدذلامرك الكب روأر قا) هميا رع لاقف هسفن ىلا اب هيلع بسن

 ىلاارب_ثم(ةباتكسلابلااودمق) ل_سوهيلعدتلا ىلصلاقدقوةريثك كلذ ىفتايآلاو ( ملعب

 لكنا ىشعالا يص باتك ىفىدن.ثقلقلا لاقاهر نم ةانتجااهتناغواهنمبواطملا ضرغلا

 اهرب وصت ىلاىدؤتةل اوةر وصلا ا ةرهظتةءمسج ةدام نما هتان اعم ىف هلدب الةعنص ىذ

 رومالا نمديالف عئانصلادحأةباتكسلاو هتعنص نم رست ةياغوهنع لعفلا عطقنب ضرغو
 ضعب ىلا اهضعب مض نمر وصنوهماهوأى بتاكل اهلم ىتلا طافلالا اهتدافةعبرالا

 دعب ريضدو ةر وصلا إ]7هبدم: وولقلاهطتةىذلا طخل اوةوقلابهسفن ىفةمانةنطابةر وص

 لعفلا عطقنىذلااهض رغولقلااهنأ آوةرهاطةسوس#ةر وص ةلوقعءةر وص تناكن أ



 -ا1ما/-

 ةمألا نع نيبكتملا باوثلل همف تودأ اودومقءبادسقمر وتسدلا نال لودلا نءاهريغو

 :امبمةمألا دارفأنمدرف لكل تحابأا أل: دق ءريسغةةاطف مالسالا فىر وشلاامأ

 اماععامجا طسو ىف سانلانء المىلعهيأرأدبأ اعيضو وأافب رسثىئثنأوأا رك ذناك

 موقيفهنأرءادبادرف لك نءنيبلاط ءاىضالاوءافاخلا ه مف بطذ< و ريقحلاو ريمالا ءرمضحي

 ام ريمألا ىلع دريف ريغأث ءعشأ ناك اع راو عامجالا لبق ةفصالو مساهل ف رعبالىذلادرفلا

 ءارهألا نم هريغوه:ءدللا ىضررع مايأ قل صحا ائطخموأ ايئاص ناكءاوسهارب

 ةيمالسإلامالا ىنألا عقاو وهام هبأر ىف نوف سالو ه ىهأ ف نر ة<الناك_ؤ نيفلاسلا

 سفنلا بحت راثئةسالاود_سحلاوءانصشلاو ءاضغبلا ندب نين, دماهدارفأآ تصصأىتلا

 : ةرهشالةساي رلاو

2 
 يك ةباتكلا ع

 لوأ ناىلع تاياو رلاتلددقو طبضلاب اهني رات نال اًدجةعدق ب رعل ادنع ةباتكتلا

 ةل_طفتمهفو رجلك نوبدكي اوناكوى ربجا طخلاب فو رعم تب ودئنسملا طخلاب ميهتباتك

 ن ملسأ وة سه نب سه | ىه هيأ عذ ىت> مهن ذانالإ اد_> ا هماعتالف هملعت نم ةماعلا نوعنع و

 نم مزج هنالمزملا طخ هوهسوهسمف اوفر صنف ىطب رع نم ,هوةردج نب صاعو ةردس

 ىدهتجامثةبد رعلا دالبلا ىفةباتكلات رشا مهنمو رابنالا لهأ هوماع مى ربجلا طخلا

 نمايلاخ طخ !ناكو فوكلا طخلا, فرع ىت>مالسالا ري ءىفةفوكسلالهأهنيسع ٠

 عضو وهن واعم مايأ ف لكسشلا لودلادوسألا وب أ عضو نأ ىلا تانكس !اوتاكر حلاو طقنلا

 ىلا شفا مش نيسعتلا ىف طخل اذخأ م و نموناو سنن كلا دبع مايأ ىف طقنلا مصاعنبا

 نآل اهبلع ىتلا ةجردلا ىلا لصونأ

 ميلعءاسنألا مهاهم وسر اوعدشاوةباتكلا اوعض ونيذلا نأ راتلاءاماعرك ذو



 ا

 د ةودنلا راد 0

 نوعجتبةقلاعلاو مهرج داعب شب رقتناكو لزانمت اذةكم نكمل ىدر واملالاق
 اهصمصاتو اهيلع م-مئاليتسال ةبعكلا ىلااباستنا اهمزح نمنوجرذعالو اهتيدوأو اهلابج

 ةسأاب رلامهيفتأشنو ددعلا مف رك اك ناكو نأ.ش هبشد م كلذ نانو ر ويف مه واحلم رحاب

 ىفةسايراكلذ نا نولي م مئالضف ناكو برعلا ىلع نومدقيس ,بنأ اوماعو ملم ىوق

 تناكو بلاغنبىؤل نببعكمءكلذ ملا نملوأف نوكستس ةوبنلابسأتو نيدلا

 مثلسو هيلعهللا ىلصانيدت ىهأ مط رك ذي و مهيف بطني ناكو ةعجب لك ىفهسلا عمت شي رق
 تراص مش درق ىنبايف كسل ة ودل ارادةك< ىنبف بالك نب ىصقىلاةسايرلا تلقتنا

 اهيفالا شد رقنملجر حكنرالرادلاهدهتناكو مهم ورحىفةيولألاد-ةعو هرواشنأ
 شن رقنمةبراج عردتالواهيفالامالغرذعبالو اهيفالا هريغلالو لب رحلا ءاولدقعنالو

 اهنمالا شد رق نمربيع ج رختالواهلهأ ىلا اهم”قلطنتو عردن منابع رد اهيلع قش اهفالا

 اهيفاولزنالا نو .دقبالو
 مالسالان ماون رقانكرودلا اوف سانلا عيباتت مثةكك تينبر اد لوأ تناكو ىلكل ا لاق

 ديعهنبال ىضقدع, تراصى درو ام الاق برعلا مه تن اد ىتحددعت رثكو هوقاودادزا

 رادلا دبع نب اىفانمديع نت مشاه نب صاع نب ةم ركع نم مالسالا ىفةب واعماهعاساق رادلا

 فلأ ةبامب ةفيلخو هو جحامل اهارتشاةب واعم نا ىرخأةباو رىفوةرامألارادالعجو ىصقن: |

 مولا ىنحلا ىلصءةلوعجم مارا دجسلل ىلامشلا بنامحلا ىف ىه و مه رد

 درب نب راش هلاقاع اهرك ذنعرصتقن ىروشلاىف الاوقأو ةريثك كح برعلاو

 ٍ ةيرجه ١١07 ةنسىوتملا
 مزاح ةروشموأ جبصن مرعب نعّتساف هر وشما ىأرلالباذا

 مداوةلل هوق ىفاوملا ناةة _ضاضغكيلعىروشلا سالو

 مئاقب ديد مل في_سريخ امو اهتخأ لغلا كسمأ فكربخامو

 متانن سيل مزهلا ن اق ابو وذ نكتالو فيعضللانب وهلا لخو

 متاكر يغأس أى ر وّشلادهشنالو 2 ه-ةنبرقملا ىب رقلاىلا نداو

 مراكلا ريب ايلعلا غلبتالو ىنملاب مه ادرطتسال كناف

 ةببر والا لاملا هأ هبلعمئاقلار وتسدلا نمريثك ىف رأى همالسالا فى ر ولا
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 هنأرب دبتسملاو زئاجا بلع قالو نكمتاهنع بز عدداكم الةيفاصلاراكفالاةلاضاوةيقاثلا

 ترشتسا دقو ئطخأ نأل ناىهن. كلملادبعلاقو للزلا نمسد رقباوصلا نمدمعب
 6 زيهبأر رصتقملا نالدر وشمريغب هتيضمأو ىأر تفتك ادقو سبصأ نأ نمىلا بحأ 5

 ةريصداهدادزب ىِتلاٌةر وشملا هكر توهبب ذك: هيلع جاولاايأ رهقبدصت نا هد
 طو رش عبس ى رولا لهأ ىف عقح نأ ى غبن هنا ىلع ب رعلا نمةسام لا لهأ عجأدق

 مهياعهبتشالثلءاك ذلاوةنطفلااهادحا ىأرلاباوصل مش اهو هر وس ملارادماهاع

 مهرب ةجبللاقدص قد صلاثلاثلاه.فاوصصنت-ااهفاوشغب وأ هيلعاونمئاامفاونوذ

 0 مهيباوف اوماس نأ عبارلا هيلعدب أو راشأامفمهأر لمعت وهيلانوهنءامفكلملاق ثمل

 اوما_سدنأ سماخلا ىأرلاباوص نع فشك-لا نم مهعنع كلذ ناق سفانتلاودساحلا

 نعبسجحتو فاس انلا دنس هوادعلان اقءانحشلاو هوادعلا نم سانلا نيد ومهسأمف

 :عاشموةلودلاءاربك ن ءاون وك,نأ ع باسل باودل ا ىنءفرادوبابلألاعداخ ىوحلاناق

 لودلا التخا نم اودهاشو بئاونلا مهكر عو ب راجل مهتك:ح دق اشم نالناوعالا

 اباذك الو ايجعمالواصد رحالوانابجالوال ب ةر وشم قل -خد.النأك الل ىغبشو

 نيحلاف ىجر الامدعد صدر اوهنم فان الاه هفوذ نابجلاو هلقعي رصقن لمكلا نال

 هلامع ضعبل ناو ىهن. كاللاد.علاق ناظلاءوساهبعم هدحاوةء.بط صرهلاولضلاو

 سد رقلاك نع دعب ودعبلاكل ب رق.باذكل ا ناقابجعمالواباذك كمه د أ ىف نعم سال :

 هض< دنع كلل فشكتهب وبيع

 نودقعي اوناك ن علا برع نافةملعاجلا فب رعل هيلع ناك امامأ مالسالاهب روظام|ذه

 نآرقلابةر وك ذملا مالا هيلع ناولس عمابسةكسامةعقاو و مهمأ ىف ةرواشلل ممتارمووم

 ناك اهدننغق نا ئذدلا عروسل اساحجم نا راّملالاحر رك د كلذىبعدهاش .ريخ

 امأافلأياعرلا نمل !ةمصاعفلثع وضع لك اوضعرشعةثالثوةثامالث _:رم ابكى ه

 ف راتىفدرواملاهرك ذدقوةءركملاةكمىفةودنلارادبابساح دقعي تناك اهناف شد رو

 ظ ضلال لالا

 (؟4)
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 'هئمدقم نمثلاثاالصفلا ىف نودلخ نءا هرك ذاك ناك افك نارمعلا

 7 ردو اعيج ساتلا نيب ةاواسملاو داحتالاةب رح ناسنالاةيمالسالاةعن رمشلات صنم

 ىفةقاطمة دارأهل سيل سو هيلعهّللا لص ناك د ةفةصاخلاةسايسلاةب رحلاوةءاعلاةسايسلا

 اكراشم ىلاعنوهناصسىلاعلا ضألاهل نم صاوأب اد.قمىت وامسلا سهألا تحت ناكل .ةمألا

 راشتسا هنا كلذ نفةديدعاراىههموقراشتسادقف صالادد رفن.الرببدتلاو ىأرلا ىفةمالل

 ريلأ_نولوقتاف ملسوهيلعهللا بص لاقف لولذو بعص لك ىبعةكم نمموهقلا ج خامل هءاححأ

 ظ ىلءاولاةريفنلا نمّئيلابحأ

 :ةمعرلا اوكرشأو هّتعد رشاوعبتاو هتنس ىلع سو هيل عدلا ىلص هدعد نم ءافل ترس

 . امأ لاقف نيماسملا ىلع ةفالخلا ىلو موهابيطخ هنعهللا ىذ ر ركب وبأ ءاق دقف ىهالا ىف مبعم

 ىلع ىنوقبأر ناو ونيعأفقح ىلع فوقي أر ناق كر يك تسلو كسلعتيلودق سانلا
 مك اوقأنأالا ملعىل ةعاطالف هتيصعاذاف كبفهللاتعطأام نو عيطأ ىنودرف لطاب

 اذهىلوةلوقأهنمقحلاذخآ ىتحىوقاادنع مك ةعضأو هلق حا ذخأ تح فيعضا !ىدنع

 علو ىهللا رفغتساو
 هلعو هلوقىفاسأرءافلخلادشأض راعدءاسنو الاجر سانلا ةماع نم درفلا ناك إذلو
 2١ روممىاودب زبالنأ ىلعسانلا ىبنل ابيطخ ماقام دنع هنعىلاعنهتلا ىضر رمعل لصح اك

 ''. هوح تهجوتو سلا ىفةرذاجت ناك ةأىسعاهلتماقف مهرد ةناعبرأ _:رعءاسنلا

 متدرأن او زي ز علا ةباتك ىف لوة.ىلاعنهللاو .نينموئملاريمأا يان هلوقت فيك هإتلاقو

 اناتمةنودخأتأ أب ًايشهنماوذخأتالفاراطنق نهادحا منتتأو جوزناكم حوزلادنتسا

 بطخو ربنملا الع مثر ع نمهةفأس انلا لك ارفغمبللا كلذ دنع رعلاقق - انيبمامتاو

 ةأرمالامالك ان ودم نب رضاجلل

 ظ عدصلا لدعلا ريصع نب دارلا ءافا1 ارص ع ىفو(ص) هدهعىفمالسالا ةلودت ناك“

 ل آو ىروشلا - روس ثالث ىفاهبنع صوصنلاةمعريشلا ىروشلاوةلماكلااةيرخلاو

 ةموكس لا نالاضو ضءاكل مثالا عيصأوهقلطملاةموكسحلا ىلا ضألا ل آمن روذلاو ناومع
 حا ا ىلعننذلا عصأفى روشلاوىوامسلا نوناقلا نم مالسالاهباهديقاع ديققتتمل

 مالسالا ىلعال
 هللا ع كاصغلا لاقئأرلا نم ممهملا هال ىلا« ارا ليشوفا دهلا نبع ىهدروشملاف

 رطاو+لالاسرانالو عفنلا نم اهنمدوعبامو لضفلا نماهجفام عكلقر واشملاب هنن ىلاعت



- 

 نم حو رلاةلزنم ةمعرلا نمناطلسلاهلزنف قارتفالاب جوبر وخلا وعامجالا بج وبلدعلا

 ءازجأ عجب ىف ترسوةملس ح راوجلا ىلا ترسردكلا نمح و رلاتفصا ذاق دسجلا

 فنراو دسجلا أ مظتناو ساوحلاوح راوجلا تماقتساف رييغتلا نم مسجلا نمأف مسجلا ْ

 ىهوهردك حر اوملاو ساو+لا ىلا ىرستفدس+لا حي وايفاهجازمدسفوأح و رلاتردكست

 لطعتي وحراوملا ضر مف داسفلا نمهطسةب ةساحوو ضع لكذ خو لادتعالا نم ةفركأم
 لالهلاوداسفلاهيلاى رح ودسملا ماظن

 بايد امل ةاعرلا اذا يكف اهنعىثذلا ىمحب ةاشلا ىءارو

 ماشا لسا
- 

 ًادبم اهامسأو تاموك-هلا فرثأ ةيمالسالا ةموكحلا نا *

 * ادق نرعلا دنع ةودنلا رادو ىروشلاناسو

 مالسالا نيدب ةنيدماهنال ال ادبماهامسأو تاموك-لا فرش أ ةيمالسالاةموكسحلانا

 نآرقلاهبىنعأوم ركىوامسباتكت 0 وكحالةمألا ةموكح ىهلد طقف

 ودل نوتانلاو ىندملانونافلا قش عساو اجو يبدوا نابطاو نو بلا ْ

 : مخلل

 وأمالسالا لهأ ن.ءاوناكءاوسدابعلا قوقح ةءاجوهاوهةيعاد نعدبعلاجارخاةظوفحنا

 طاصملا بلج ىلع دسافملا "ىرد مدقتو لاحلاو تقولل ةبسانملا طاصملارابتعا و هريغ ٠

 نير مفلا فب اكستراو

 اداسجو ار زولاو ا مالاهبديبقتوةعب مشا ذه ساسأ ىلع يتلا مال ماسالا ن

 قحلا ةداج نعاوجر خيال ىتح آلا ىف مهر و اشو ىلاعن هلوقلالاشتما مهنبامف ىروش ,مىهأ

 بارخ نذ دوما ملل ىلا ىدو: كاملا ىف ىلطملاقالطالا ناللاعفالاو لاعالا يف
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 عجب ريغ عج لكر هج رزبلاقو ءارآلاو بهاذملا ىف بصعتلاب امهريغوىرلاو ناهبفصأ
 نمدلبلا لهأ عنعكلذكو هتلازاوهربقهيلعوهلالهياعوبف هفيسريغ فيس لكو ناطلسلا

 نم لغ_ٌثىلع فكعنتةةئاط لك نأت <لي.داسفالاو رو رمشلاىلا وعدتاهئاقةلاطبلا

 ظ ةنيدملاىلعو مماعابعفن دئاعلا ٍطاصملا نمنفوألاغشألا

 ناو ابق بارا ارم ءيفاهنب زن واهيس< ىفرظنب نأ حاصملانمدلبل اىلاو ىلعب حب و

 ىت>حهندح ىلع قوس لكد رف. نأ اهةيموابعضاول تبني و ةانحةراعلاو تومبارهلا

 ةقرفتنم ديالفةريبك ةنيدملات ناك ناوةسدفنلا عئانصلا عم ةسيسالا عئانصلا زواج ال

 ةرركمهيلاةجاحلا نال ةريثك عضاوم ىلع ماعطلا عناب

 عقاوملا نع لزميدلبلا ىفا مايفوردتلا تاعانصلاتابرأ نوك:نا.نيعتب و

 نك< الواهاحرةعسوتىفرظدنب وك ذهبشأامو غيادملاو لاسملا ث,كلذواهفةطسوتملا

 ش ار دس 1 2 ادي رت ران رشا تادنعاو قد رطلا قسضد نمادخأ

 فانصأو ةعابلا نم ةيعرلارومأ طبضد و ليباكملاو نيزاوملارهأ ىف رظنيفهتنيهو
 راذقألاو حاسوألا ن مباحرلاو قد رطلا فيظنتىف رظني ود_حأ لط نم مهن« الوةقوسلا

 ءاملانالتاونةلاوتابصملابالوث او رالاناهداسفا نم نع الواهتنامصوهامملا لاحد فت و

 قالخالاو سفنألا ريمغتو ضاىمألا نماهسكي املءاسجألا تدسف دسفاذاق ةامحلا ةدام

 ةطبحلا ةب وهألاوةرذعألا داس ةءايملاداسف عبتب و عئابطلاو بطلا باب رأهرك ذيام ىلع

 ىبدالاوىداملااهةروةنيدملا ماظنرادمهيلعوهحالصا مزلبامحالصاب مدقتي و ماسجالاب

 تاداع ني هوفلأام بح لع هر وما دفنت ىلعةيغرلارومأ حالصا مقوس. دقو

 رد_ةءالعاونأ ىلا ةجاحلا ىلع نولو بج سانلان الا اوفلتثا ىتحابمفاوفلّتخاو تالماعمو

 موقبف اهاوفلتأيفاهبنمعونب موق لك درفنل ممم“ نيبفلوخن اهعيمج موقبنأد حاولا
 اريج لاقو مهر جاسم ىلع راجتلار فوتو موعئانصب عانصلا لغاشتي وم,ءرازم عارزلا

 3 كل

 ةقبطوةأفاكلاب'مهةحأ ةنايدلاةماقالةةبطوةيسورفلل ةقبطتاقبط عيرأس انلاهريزول
 ىف ملهيلعو مهيلعناسحالا نم مهاختال نول ةقبطو ىناضنالا ىلع مهرجأ ةراعل اوةعارزلل

 هبسكم ىف هكراشدالنأى اثلاو هبلطم ىف مهنم افنص ض راعبالن أ [هدح أن اهجواهذيفنت

 ماظنلا لتخيف :فلأبالن مهملا لقنمف فانصالا دحأ نم راثكةسالا فىأر كلل ناك ارو

 97 عنصلا نم موفالتثا ىف لدعأ عابطلاو الا ؛ مهرب :نالءيلا اولقنامفواولقنامف مهب
 نالايفاهنارز و واتا رم لدعو هنن ,دبابكسةىلءاوتاعؤا اوت حالصف
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 / رعاشلا لاقو ةنس نب رمشعو عبس

 . اهاشنم ناوأ ىفهنسو . هته واع نم اويجعنال

 .. اهالعأن وبعلاىفاهرغصأ انلءىذد ىلا وحلا نا

 ناك ناومورغستساا باين ناهتالدس و ءلجرلا لاوؤسةءورملا نم سل لمق اذهل

 ىيبتناكدقهناسانلااهأ  اهاعابلاوقارعلامدقاملدايز لاق  هومرهتسا اريبك

 ناك ن موهناسحا نمدزيلفانس< ناك ند ىدقت دوى دأ ردئللذ تاعك نحاسي و

 اعانقهل ف شك أل ضغب نمىلسلا هل-دقَدَو مكد> أ نأت ماع ولىباهتءاسا عع زن لفاميسم ٠

 ْش ىلهت>فص ىدبد ىتحا ارتسهل كنه أل و

 اسنأ افيو ا ايما ناك راد شا مهنيذلا ءارز ولا ناد[ ى ههذه

 نال دارا ا رد ولا فئاطو نع لقتال فيظو

 رلا لسعللا
 هَ

 د ةنالولاو ةبسحلا لع

 ىهنوةيحالطضالا ةسائرلا ىف تسرامءارجا.ةييدملانهآ روم رطنلا عسانا
 نيناوقالو ركنملا ن عىهنلاو ف ورملانرهألا نمع سششلا ىف ررةتامديفنتواهفلاتام ٠

 لوالا راث [تاتك نم سماخلا نارلا ىفهللا دع نب ن لا اهنع تّدكدقو مهدنع ةصو مخ

 ىل او ىلع بف ىمظعلاةسامسلا نمةترلا ىهةنددملاة بالو نأهصخلمام لودلا درت ىف

 روك د موهامربدّدلا نسحعو طبضلاو ظفملاوةساسلا نمهيف نوكر نأ اهحاصوأةنيدملا.

 نتفلا اش نمهنفءاوهألاو بصعتل ل هأ ةنيدملا ىف 00 ولملابادآلا ىف ١

 فيلأت مهضرغرتك !ناكو بسلا اذه لئابقلاىلاباستنالا نمعنمت سرفلا كلولمتناكو
 باستناامأو عمجلاىلا حاتح اماق حلصألاو سو. ًالاوهو مقحم ماظن ىلع ةنيدملا ل#هأ

 ىفةيدصعلاو ضعب ىلع م, ضعب فطعتو ضعن نم ءرضعبةناحلذ تاولفلاو ىرازنلا لهأ

 لثمقرمشااب دالد تب رخاماريثكحو اهكو ل مىلءءالبتسالاواهءارخ يلا يدرؤد ةنددملا .



 3 ءارزولا ددع

 بهذ مهضعب وةعبس ذاذ!ىلا دنا تبهذفءارز ولا ددع ىفةسامسلا لهأ ف لثخاو

 ريز ولان وككنأب رعلا تطرتشادقوةثالثاوراتخا سرفلا اوءو رلاىأرزؤهوةس+ ىلا

 ةشاشلا نيب عمج قلحاو قلخلا نسحاهنمديالت اف صرشعب افصةمرب-هكلا لاصخلاعماج

 عب رسةرابعلا نسحءا رالادب دس سفنإلاةزعوةهازنلاوةفعلاوة هاو محلاو راقولاو

 ةبب رح ارومالاو ةيناودلالاوحألاو ةيناطللا طباوضلاوةيسايسلا رومألا,املاعمبفلا

 تراك ؤوددسأ غلب دقن وك,نأكلذىلاناضوفلود وتتشدو برة وقرفب و عمجم

 ظفح هللا هقطنب وللا هتكسرا ارسال اموتكهتنامأت ققحتو هتنامخ تنمأوهن راح

 نمهعابط ل قنىلا لصوتلا ف.طل كلما ةبطاخ ىفىنأتلا نسح ةرابعلا ىف زاحاوةغالد و

 ىك دمانالا قوف_ثمامذلا فو ءاقولاو ود لا ءادرب الشم نكملولادتءاىلالمملا

 ةلودلاريبدتىف اظقشهءاطخان_سح> هباوصاريثكةباوجاعي رس ةرطفلا ى ذةركفلا

 لاومالا فسد هوجو ىفادءةقمرازولللامداهلاومأللل ارمم

 اعماح الج رىروم أر بدتو ىسفنل تسقلا نا رب زورامتخا ىف م تكن ومأملا نأى كح

 نادراجلاهتكنحو نادآلا هتيدهدقهقب رط قةماقتساو هقئالخ ىفةفعاذري_هلالامخل

 هيفكستوِعلا هقطنب وحلا هتكساهب ضمرومالا تامبمدلق ناواهيماقرارسالا ىلع نموا
 نسحأناءاهقفلامبفو ءاماعلا عضا وتوءاكحلا ةأناوءارمالا ةلوصهلةحللاهمنغبو ةظحللا

 لاج رلا ب واق ق رتسد هدغ نام رح همون بيصن عبدالرب ص ةءاسالابىلتب اناو ركسشيلا

 ّْ هنام نس>وهناسل ةوالحت

 نكي ملام سلا ىف م ركد رج داوقلاوهالولاةلوتىف نسلاىارثالمرعلا كولمتناك

 لوبةمريغ نسلا يف ريكد رجئرابكلامىدقتفالاو ر وزال انر# اص اءاملاعالقاعم ربكع م :

 ةنس نب رشعو افنهنسناكو ةك< دمسأ نب باتع مو هيلعدللا ىلصدتلا ل اوسرنودقو

 نب شعلا نودهنسو ضصاقو نب د.عسرمأو

 اولاقف كلذريبعت هولأسف سانلا هرغصتساو ةرمصبلا ءاضق مك نب يح نومأملا كو و

 5 منو هيلع هللا بص هللا لوسر هالو نح ديس ْ 0 نس لات ىضاقلا نس

 ْ هحاجح> اهباوج

 هنسو و دنحلاودتسلا هالوم هدانأف سراغندار لال اا مساقلا نب دم جاجحلاىلو و



 -االؤد
 نالهفلاخام كل ردتس وباوصلا قفاوناماهنمر رقبل رومالاهربيدتو رز ولا لاعفأ حفص
 دلقب وهسفند مدع نأ رزولااذهز ود و فوقو..هداهتجاىلعو ل وكومدملاةمالا ريب د

 هالوتب نمدلقبو هسفئيداهحلا ىلوتي و ملاظملا فرظن وكل كلذ ز وح ام ماكسحلا

 رزولل مصل عصام لكو اهدمفنتىف سينتس نأو اهريديتاار ومالا د _ةنترشاس و

 كلل ىناثلاريز ولل كلذ سيلو ىرب نم ىلا دهعب نأ ك ملل ن اق درعلا ةنالواهدح اءايشأ ةثالثالا

 سلو ريزولاهدلق نملزع.نأ ثلاثلا رز ولل كلذ سيلو كلا انمةءالا نعت سنأ

 هلعفزاوج ىذتقيهملا ضد وفتلا مه كلذو وسامو كل اهد-اق نهلزعي نآربز ولل

 ىأرالعر وصقءاهفرظنلاناللقأ اهطو رشو فعضأ ابمكف ذيفنتلاةراز وامأ

 هنع دفن وسع أامهنعىدؤدةالولاو ةيعرلانيب وهنبب طسوةراز ولاهذ_هريددتومامالا

 مهم نمد روام4 يلع ضرع و شويجلازبهوةالولاديلقَتب رخو محام ىغع ورك ذام

 الواهياعلاوب سيلور ومالا فن: ىف نيعموهفهن ىعؤدامهيف لمعبل لمثدح نمددتو :

 ةطساولا مسا.ناك همف كراشد ناو صخأ ةراز ولا ساب ناكىأرلا فل ر و. نافاحل دلقتم

 ىناثلاو كلملا ىلا ىدؤدنأ اهدحأنن هأىلعةر وصقمةراز ولا هذهوهبشأةرافسلاو

 نمو أد قامفن وخال ىت>ةنامالا ىدؤدنا اهد>أ فاصوأةعيسهيفىا ريفهنعىد ودنأ

 ىلع لمعد وهن درايف هريخص قثو: ىتح ةجبللا قدص ىئاثلا- هيف حصنتسا د فايف شْمنالو هيلع
 ايفل نأ عبارلاو لها ستيف عدخ بالو ىلءامف ىشاربال تح عمطلا هلق ثلاثلا همهنيايفهلوق

 دقف فطاعتلا نم عنفو فصانتلا نعدص:ةوادعلا ناقءانصثو وادع نمسانلان يد و هنس

 ءارزولاو وام لا سفن ىفاك اماهفوخأو تناكث رح هرثؤومداقحالادنهلاءكحد>أ لاق

 ءاك ذلا سداسلا هيلعو هلدهاشهنالهنعوكلا|ىلاه.دؤداملار وك ذنوك.نأس مالا

 مزع اههابتشا عم مصيالف سيتلتفهيلعهومتالو هبت تفر ومالا هيلع سدنال ىتح ةنطفلاو

 لوقبث يح دادزب نيدمش نو.ءملاريز وفدولا اذهب مصقأ دقو مزحاهسابتلا عمحصالو ٠
 تاوم كاذفىنعملا أطخأ ناق همالك حور ءرملا ىنعم ةباصا

 تاب-س نيملاعلل هتظتقيف هظفلظفح نعءرملابلقناغاذا

 سلدتي ولطابلا ىلا قحلا نمىوملا هج رخفءاوهالالهأنمنوكي النأعباسلا

 ريزولا اذهناك ناقباوصلا نع فراص وبابلالا عداخى وحلا ناق لطبملا نم قل ا هماع

 رييدتلا باوص وىأرااةتصىلاىدؤت ىتلاةب رجلا وةكنحلا ىلا جان> ١ ىأ ارا ىفاك راشم
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 هلل قىتح بلا هيلع ب غمد يمعلا نب ابحاص نولوةباوناكف ديمعلان ب ذاتسالا
 اد عوكل كل ىفئروصلالضفلاووأر ك ددقوك اذ ىلع ءارز ولاهعبتوادر مب حاصلا

 هبسح ىفاعيفرهموق اليصأن اللا قلطنايبلا يصفهجولا عيصنوكين أب جي ريزولا
 رزنقرخلاو هل_جعلا لملققفرلاوةانالاريثك لزهلا بعد جللارثؤماملحار وقوهبسنو

 ىنغتس وبضغلا ئطيءاك ذلادبدشىدانلا روقو لظلا نك اسسلجلاسمهمكحضلا

 ىدهنزأ هيلع بحب واهلثاوأ نمر ومألا ىلع كل |هبنيل ءاعالاوةراشالاب ع رصتلا نع

 نأ بج هناق ةكلمملا ىلع لا+كلذ ىف رب ملامءاض رىبعهاضر وءاوهىبءكاللل ةصصنلا

 ضقنل ليصن نكلاصقنوأداسفهبأر نممد:ايف هلربظي نأر يغ نم كلللاهف ةصيصنل ا ىدهت

 لك لولملا لمحت نومأملا لاقدقف نأتن سحأب هيف بجاولا حاضن او هسفن ىفهنمج متو كلذ

 لوأن وطالفألاقدقو م رحلل ض رعتلاو رسلا ءاشفاو كلا ىف حدقلا ءايشأ ةثالثالا ئث

 اهنودب سانلا لماعةظفةديد تناك ناقه:لماعموثال |قالخ ل مأتد نأ ربزولاةضاير

 نمرهتشا نمناكو هيعسىفلدعلا نمبرقيلاهتمىوقأب مهلماعةقلطمةنيل تناكن او
 ريزودلاخ نب يد للثملاهب بر ضد راص ىت> قالا نحو ةحاصفلاو ةغالبلاب متارزو

 ٠ نوراه نبلهسو عفقملا نب اونومأملا بتاك ةدعسم نب و رعو لهسنب نسحلاود.شرلا
 مم رب_غوىباصلا قصسا ونأو دابعنبليعامساوهرك ذرامادنمعلا نب لضفلاو ًاذاتسالاو

 بسح ىلع مدا بجاولاءارزولا ددعو هرازولا مسقت ناسك.لاو ءارزولانم

 مهبك ىف هو عضوام

 3 هرازولا ميسقت غ*

 ةرازوف - ذيفنتةرازوو ضيوفت ةراز ونيمسق ىلا برعل ادنعةراز ولا مسقنت
 نال داهتج ا ىلع امئاضماوهنأرب رو مالاهنلا ضوف نمل ارز وتس نأ ىهضد وفتلا

 ريز ولا ةنامنو هنعةنانتسالابالا هع.جةرسشابم ىلع رد_ةئالةمألاريب دن نم كا ىلا لكوام
 نوكي اهم وفن ىلعاهب رهظتسيلاهبهدرفت نمر ومألا ذيفنت ىف مصار يب دتلا فلكر اشملا

 بسنلاالا ةمامالا طو رسثةراز ولا هذهديلقتىف ربتعتو للخلا نم عنمأو للزلا نعدعبأ

 ظ دابتجالا ذفنموءارإلا يذم هنالهدحو

 كاملاةف_تاكموهو ريز ولا, صّدخم (,هدحأ ناطرشضدوفتلاةرازوىف طرتشيو
  نآوهوثكلملااب صتخ ىناثلا كيا اكد ادبتسالاب ريصنالمل ةءالو نمهذفنأو ريبدت نمهاضمأامب



 ثلاثلا ل صفلا
2 

 ( هرازولا)

 ىف مهلي مث ءارزولا مه ةكلمملا ىفشللللا دعب الو فسم نكر مهأ نابرعلا ىأر

 ىنأت ناكم ةيمهالا نم ىداطو رسثو نيناوقاهلاوعضوف ةكامملا ناكر أ ة قب ةملو وسما

 انهاهصخلم ىلع

 ٠ قاقتشالا «#

 نقشت هنااعدسا توا لال لع ويف ف كلتخ او اها ماي عس
 نالربظلا وهورزالا نم وت_ثمدهناىتاثلاو هلاقثأك للا نعلم هناللقئلاوهو رزولا

 هلوقهموأجا لاوهورز ولا نم قّدثمهناثلاثلاو_ هرهظي ندبلاةوقكمريز و ىوق.ثلملا

 هيلاوةسايسلا رادمهيلعوهذاهتنوغم وهن أر ىلا جل. كلل !نآلاجلمالىأ زوال لاعل

 ومألاىذكفت 2

 نحن عنوعزمءاعءارزوهل نوار مشو [تاويشلا سس[ كالا تا
 اهوصأومتوةكلمملا لاح مهب ميقتسدهناقتاوبشلا وضارغألا

 ا وص ثالث نعح رذ الءارز ولاول وأم ا لاح نا ةن رشملا ةعمبطلا ىضتقدف

 ةاعارع لاصملا ءارحاىلعارداقن طولارب_هابحةفرعملالماكن وكي نأامامهنمد>اولا

 ةاعارهنع هدصتةيصوص+خ تاوههشو ضارغأ هلنك-!وةفرعملا ل ماكن وكي وأحلصالا

 ةكلمملا ءابعاب مايقلا ىلع ىو ة.الةرسثابملا فيعضةفرعملا صقان نوكب وأ ةيمومعلا ملاصملا

 اهتيلو رس ملمحتو ٠
 مالسالا فرزو لوأ

 ىنبءافلخ لوأ حافلا ريز ولالخلا نايلسن ادجأمال_سالا ىفاري زو ىمم نملوأ

 بقل نملوأواناتكن ولو ةءكلذ لبةاوناكو كلذ ىلع لولملاو ءافلخلاءارز وهعبتمثسابعلا

 بحمد ناك هنا كلذ فس سلا ناكودابعنب ليعامساةافكسلا ىفاكءارز ولا نمسح اصلاب

)0 
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 اوعنف بولقلاتطنقو سوفنلا تفعضف مهتنامأ تبهذو ىصاعملا مف تشفف مهن اوم
 مهنم تعفرف ةجرولا اوز وجونازمملاو لايكملا اوس ولطابلا اوطاعنو قئاقحلا

 اوطنقف ماطحلا مدي, ىف لففاهنابنوارعي ر ضرالاج ردت ملواهتيغءامسلا تكسمأو ةكربلا

 ةاساوم لاب الذم وةضو رفملا ةاكزل اوعنف دوقفملا نءاو رخأتودوجوملا لضفلا اوكسماق

 سيسلاردقلااودحاوفيطالارادقملاا وع زانتومراكملا نعممديأاوضيقوةنونملا
 ءاضقلا ىفةليحلاو ركملاودللءاعملا ىف عادخاو عيبلا ىف لّمملاوةيذاكل | ناعالا مهيف تش فف

 - نساحم نعايراع مهدح أل ظيفءايحلاالاان زلانموراعلاالاةقرنسلا نمهنععالو ءاضتقالاو

 ماطحلا اذه نمهتارمسءمظعأو هايندتوق همسرثك وهن آو يهبابلج نعاد رجتمهنيد

 لمعوأر وجلابىلاولا مهاذاهبتم نب !لاقاهر هاط نمري_خهلضرالا نطبف كا ذكش اع نمو

 لدعلاب مهاذاوئثلكو عرضلاو عرزلاوقا وسالا ىف هتكلمت لهأ ىف ص نل اهلا لخ دأهب

 ىلهعب ةماعلا ثا[ مترب زعلادبع نب رعلاقو هتكل# لهأ ىف ةكربلا هللا لخ دأهب لمعوأربخلاوأ

 نذلا نيصتالةنيفاوقتاو ىلاعت هللا لاق ىنعملا اذهىفو ةماعلا ىلمعد ةصاخلا كإهنالو ةصاخلا
 ظ ةصاخ نموه

 ل رجا لفل زقاينعمدك | ىف ربسيح رخ كولملا نماكل منا سابعلا نب |ىكح

 2 ثد_>وكلذدلك للا تجف رقب نيثالث تالح ردق هلتلمخل ه ةرقبلات حارفةرقب

 للا كارلا كل لاق سمألا تلح اع فعلا لع تيلح دقلا رم لع سار انافاهدنج أب
 صقنف اهذخأب هانكلمنظأن كلو اللاق سمالاباهاعرم ريغيف تعرأ ص قن اهالح

 اهدخأتال نأهسفن ىف ىلاعنو هنا دس هللا دهاعف ةكربلا تبهذعظلاب رهوأ عظاذا كاملا ناقابنبل

 امح قدام نأ دعمل هب ردهاعو كلمات اتفامتداعك تبلذدغلا نمتحارف

 للم هلده رضم ديعصت ناك لاق ردع رابخالاىو ريناك حويشلا ضعي ثدحو

 ءكاذ ىف لمح كتل ع3 قصت ليك ول نامر ,لاىف نك ملو ارمبدارأة رشع

 ْ هدحاوو رمالوأيش ماعلا

 . ناو اريفن اريخ نا< .ءرلاىلا مهرئااض نونكمو مهئار ءو كواملا رارسىدعتتاذكبف

 نكلو ةنّتفو ءالبهملع نونو كف ةنمقوالام ةمعرلا ذختالنأ ناطلسااىلعو  اردف ارش

 دونجلا ةرثك نمربخ ةمعرلا حال صاقان اوعاوا دنج هلنونوكفاناوخاوالهأ مدختب

 . هبساصف هير قالب لكو  ةيعزندو عار ومكلكف
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 . لئماملف عطنلاو فيسلاباعدودباعدف ةماعللسلج دقو بكوملا ءوب ىفهنلاب مصتسملا نينموملا
 وهو هيفهركف ليج وهيلارظنب مصتعملالعجف.سلاررشو عطنلاهل طسيدقوهب دي نيب

 هراظنم نم هنانج وهناسل نبأ لعب نأ مصتعملا بحأأف نيعلا ' المامسوالج رناكو تك اس

 ىلنذأد قو امألاقفاهم لدأفةجح كت ناك ن اوهب تأ ردع ناك ناو ملكت ميعاد هللاقف

 كيملأو ندلاعدص كب ريج ىذلا نينمملاريمأاب هنن دا لوقأى تاق ماكل! ىفنينمومملاربمأ

 سر نينمؤملاريمأاب بنذلا نا لطابلا باهشْب دجأو قحلا لبس ال حضوأو ةمألا تعش

 قبس ملون ظلاءاسو ةجهلاتعطقناوةرب رات مظعدقلهتلاعأوةدئفألاعدصي وةنسلألا

 يالا اموعرسأو كنمام-م رقاوفعلا نوكمن او ارم وقملاالإ

 لو ًأدنأمكقئالسمامبوشأو

 انماك عطنلاو فيسلا نيبتوملاىرأ

 تلافي هللا ىضق امن "”ىرصضا ىأو ىلتا مويلا كنا ىننط ربك 0

 ةجحو رذعد .ىلدب "ىرخا. ىأو
 فوم باعث نب سوالا ىلع يع

 ىنأو تاون نأ نم ىيزجامو .

 مهنتك. رت دف ةينص ىقلخ نك و

 3 1 دو همق فيسلا هنلع لسد

 سه “6

 00 ىعم توملا ترا معا

 ْ اونوضو هوجولا كلت را و مهلا ىنأ نيح مهارأ ناك

 ةمظعي نيظفاح اوشاع تشع ناف

 تمث رورس نترالرخح رغخآو ةراو هللا دعسال لت 3
 توفعوةدصللك بهو دقف لذعلا فرسلا قيس نادهللا وداك ماي لاقو مصتقعملا كصخف

 ةريسلا لجأو نسحًافدارفلا طاش ىِبعهلدةعوهبلع علخو ةوفهلا نع

 « روجلا »
 قحمتو لاوحالا لمحو ن> الاس سمو نتفلا بااجهنأللاصخلا مذأوهفروجلاامأ

 فالّتخا ىلعةيلاخخا نو رقلا ىفةيضاملا مالا تناك دقو راوبلا ىن<و رايدلا ىلو لا ومالا

 اوتوم به آو مع ىدزأا دوزا

 ءاماحتو هدعبت ةصح د رشأ اور كني لقعلاو هر ار داو 0 ىلع نوع# مهدناقع

 هاقاجتو هرفانتتة سان 5 و

 تلحمضاو ,هئايدأت قرفدابعلا لعودالبلا فر وجار ثنناىلاولاوأن اطلسلا راجاذاف
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 ايسنأ هدعيلمأت تايه ءهدعب لمي فاخال مويلاو
 رفوألا اضف هاننظامك ف قق < نألو قد_صلوقو قطن ناسل نينموئملاريمأاءتلاق

 كناف ,هازن٠ دعباو .متلاقمضح داق ءالؤد الإ نيماملا بوق فن انشلا كر وأامهللاو

 هللا نا ستلا# كلذ نيلوقتل ك ناو لاقابح نيم ملا نموابر قاتلا نمددز” كلذ تلعفنا

 ناك انباقريمضوانيأر نمكلذلعتل كناو بذكر هيلا ردعاالو لظابب حدم نم كا مامهتلاو

 نبدبعسو ناوره نمتلاق نثلاق كريغ نمانملابح أت نأو كنمانملا بح أهتلاوةىلع

 ناعمطيامجناولاق كلوفع مر كوك هح ةءسبتلاق كدنع كلذ تققصسام ولاقصاعلا
 كّتِجاح نمت راقدقل لاق نافع نب ناهعل هملعتنك ام ىلع ىأرلا نمهلناوهتلاق كلذ ىف

 الولدعب كال حاربلا اهنمدي ربال نمكنيتةنيدملا فكنت ناو هنا نينموملاريمأ اي تلاق

 هتعمسأف تدكو تيك ل اقفهتتأف ىنبانباسح نيم ؤملا تاروع عبّتتب ةنسب ىضقب

 كلذ فرصأ الم تاقوةمئاللاب ىسفن ىلا تعج ر مثربصلا نم أ هّتمقلأو رجحلا نم نشخأ
 ابدعمهيلعو ارظانىرمأىنوكتل نينمؤم اريمأا كتاف هنمةب وقعلاىلوأو ه نمىلا

 ىناونينموملاريمأاب تلاقهقالطاباحلاوبّتك اهتجح ماتا او هبنذ نع كإئسأالتقدصلاق

 مه ردى ال 1 ةسجوةأطومةل>ار امل هأف ىتاحارتلكو ىداز دفن دقو ةءجرلاب

 «رملا»
 لاقف لكلاب تارمىلعأو لاج رلا لئامثلاضفاو لاصاخا متأو لالخ امرك ا محلا

 ناجحلا دنعشأملا طيروسضغلاىفةطاشتسالا دنع سفنلا كاسما محلا ناىدرواملا

 بقاوع ىفامل كحل اذافن | ليجعت فتسشتل اوديأتلاو رثلاةرجداقتادنعحراوملاكلمو

 ةردقلا نكس عمايسالم ريلال واح د نءةهافسلا ةفخراهظا ومد_لاع وقونمكلذ

 ةوقلاكسحتو
 وأ ناك اقداصرذتعملا نمرذعلا لوبقءيناعمعاتجاوهبابسأ ل اكو لخلا ماكح أ مامت نف

 نمءامحلاو رذدعملا نم ءايحمدنلا نوكبدقوةب وت مدالاومدنلا ليل دراذّتعالا نافانذاك

 رذعلالوبق.هللا كانغأر فعجلاةف كمر نب ىح نب رفعجىلالجر رذتعادقوناعالا

 ْك..' نافلاع عواد ولانانانغأو راذتعالا نعانم

 هلهذأاف هنبع ”المتوملا نباعالجر تأ راملاق داؤدىب أن بدج أس ابعلاوبأ ىكحو

 ريمأباب لوسرلاه.يفاو دقوهتبأر سوألا ليج نب الإ هلعفي نأ بحي ناك اع هلغشالو
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 رظنلاىلام-مفايتشاو هلوقو هيف هام ىلع انعلطد وه سحب هللا انرصن نابزوع دب ىأ كلل

 سهلا دجوفدصاقتل اولماعلاك لذ راض>اب هأ مان نوشي تس و روض+لانودو ىأانملا ١

 : معأهللاوهنم موف صن أوهملا سانلارمضحأو همهفاك

 ارشرشلاب واريخريخلاب مها هناو مببجاوءادآىفاوامهع وآ مهمغىف 1

 :  ةفأرلا ©
 لدبه_طامف اياعرلا عمةفأ ارلا لاعّتساف صولا ىفهلثاع ولدعلا قحلبامثو  ةفأرلا

 بضغلاد:ءلحلاو مب واقدعبب ومهعءابط رفتبامكلذ نالسسلقأل ب قاعنالنأوةدششلا
 ةفالخ ىفة ني دملا ىلعلاو وهو كسلا ن.نا وس نأ ىورام اذ نفةردقملادنع .وفعلاو

 تنب نانس ءأ ىهومالغلا دج هتتأف ةنب دملاناهانج ةبانج ىف ثمل ىنب نمامالغ سدح واعم ٠

 ةبواعمىلا تجر فت ناو ساهل ظاغأف مال_غلا ىفهتماكف ةيجحملا ةشرح نةيمشج ٠

 كتدهعدقو انضرأك .دقأامةيمشج ةنباب ابح صلاقفاهف رعفهل تشتناقهسملعتلخدف

 امالعأو ةرهاطاقالخ آف انمديعىنبل نا نينمؤم اربمأايبت لاقانو دعا ماع نيض<وان: فش

 عابتابسانلا ىلوأ ناو وفعد عدن وهشالو ل> دعبن وبفسدالو معدعبن وايعالهرهاظ

 كلوق فمك ف كاذك ند تقدص لاق تن الهوان [نسام

 درو ومومهلابرد_دليللاو دقرت ام ىتاقف داقرلا برع :

 دصقب جحدملآل ودعلانا اورمثفماقمال جحذم لآاي

 دعم أنك اوكللانمءامسلاطسو -هيفحم لال_ةلاك ىلع اذه

 اودتهت هنمرونلاب مكدهبنأ د2 مع ناو قئالخلا ريخ

 دقفنام هئاول قوف رصنلاو ارفظمبورحلا دهشدقلازام

 نمل جرلاقفهدعب افلخانلن زك ناوخأو نينمؤملا ريمأاي كلذ ناكدقتلاق ٠

 ةلئاقلا ىهو نينمورملاريمأايف مك هناساج

 ايدبم ايداه قرت قلاب ل ازتلف ني. اانأ تكلهامأ

 ايرةةماج_دنوصغلاقوف . تعدام كن رةالص كيلع ىهذاف

 ايفو تنكو انءكيلايصوأ انل افلخ دم دعب تنكدق
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 باجحلاةلوهس.ةالولا نمتقثو اذاةمعرلا نالباجحلا ةلوهسنم لاعلاو ةيعرلل ب يهأ

 فيعضلاىوقلا كرو ملظلا ىلع تمج متباجحلاة دب تقثواذاوهلفلا ن ءتمجحا

 تاجحلاةلوبسةالولا لالخ ريت
 ةطساو هلاع ىلع شتفتلاب هلامع نمل ماعلك ىلع سسجلا ف فطاتب نأ هملعو

 روجلا نم هنكسل« ىف عقبال ىتحه رارسأ ىلع ءانمأن ونوكيض رغلا اذه مدخن وعأ

 بوس. لاعلار وجنال هتعاهداعتياو «تةعرروفنو ا-هلالدمذال ابس نوكي ام

 لايعلا هبدس ناكو الا ةمعرلا ىفاقتف تدجو ام نومأملا لاقدةف هملا

 فرعتنل هيلا هتناطد نمالجرلسرأف همغىق ىدامدقهلانعدح أن اهغلباك_ امنا ىكك

 لامع هملا ل سرأف لماعلاهب ربخأ ل جرلا لصو امافهعمةعرلارابخأبه ريخ و هلماعربخ
 هبفهلركذت كلملاىلا هبتك:بانكى كلا بغر أى ناوهل تئجام تفرع لاق فحتو
 دب رتوبحتام قوفىدنع كلف كلذ تلمذ تن أن اق لدعلا قد رطُكلاسَو ريسسلا نسح ىنأ

 ا ور وللا يضف نم راطحم كااتفاف حاس امأو دحام اكلت. ث سات آتتاو
 ةرضحي بتكفهدد_مريههجو وهدلقام فكل نود نأه ن6 ملوهتقفاوم مادي د ملف

 لماعلاك إد

 مءارجلاب اذخأانالف لماعلا ن اندجوفاذكو اذك داب تمدق ىناق ءالملاهللا زعأ دعبامأ

 هتعاط لعجواضعد مهضعد ىضرأو هتيضقأ ىف مهنب لدعوهتيعر نيب ىواسدق مز علابالماع

 ىجسلا نممهحاراوداق>الاو ةساحلا مهني نمبهذاودالوالا ةلزنمهنم مهل زنا واض رف مولع

 دجاسملا ىفةدابعلاءبمزلأودراولا ىذرأو دصاقلا ىنغأىرخالل لمعلا مبفرعوايندلل

 مالسلاوههجو مب رك ىلارظنلانودو: كالللن وعاد هلع لهأ عيمشخل

 ىنلديلهباتك ناو مهتع نكم ملانالقناهريز ول لاقوهيف ركفكمملاىبعريز ولا هأر قاماف

 فئاخدنامارملاباذخآ هلوق ىنعم ناق هتلر ع دقف هلمعل حا هدالجر ىل سلاف لماعلاا لط ىلع

 مطلب مظلان'مهنم ادحا وصخ أ ل هيداع رند ىواسهناقدل اوقامأو ةدال اولا نمهدمتعأا للى نم

 .. ضعب نع مهضعب ىذرف مهتع ةدشد مباصأ ىنعد ضعب نع مهضعد ىضراهلوقو عسج ا
 دخأادالوألا هلزنع مهل ىنن :اهلوقوداقحألا هه ذندت !دشلا دنعهنال مداقحأب هذاهلوقو

 د_خأى أ ايندلل ىلا مهحارأهلوقو كيب ألك لامو تن أ لسو هيلعدللا ىبصهلوق نم مهلاومأ

 ىنغاهلوقو ةدابعلاودجاسملا مهمزلاو هيف نورتي وهيفنوعسدام مدنع كرترمومبلا اود

 نوعادهلوقو كلذيانبلا تكسلالامهاطعاهنانه_ سفن نع ىينعهناقدراولا ىذراودصاقلا
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 رعس دابعلا ىلع رارمشالا

 رثالا ةدومم عبرا عئابط هريدت" ناسناك مسج كلل

 ريخلا ىف قدصلا مفورعلل لذبلاو بضغىف حلا مكمل ىفلدعلا

 رظنلاولضفلا دج نمالخدقف اهعضوم كالمألا نمىدعت نذ

 ىفنومأملا عمىشم مثك أنبا يهنأ ل دعلانمبرعلا وا مهيلا تلصوام ىهتنمو
 ى ىل_ءاضيأس مشلا تعقواعج راماف لظلاىفنو.ءأملاو هراسي نع سمشلاو ناتسب

 سمشلاّك قاوّت نك م لظلا فن وك-:ىتحكناكملوكأو ىناكملو<نومأملا لاف

 لدعلا غلب ىت>مهتولن نيذلامثهتناطد ىلع لج رلالد.ه.نأ لدعلا لوأ ناف ىنتمقو اك

 لوحتف هيلع مزعف ىلفسلا ةقبطلا
 ىلا ت جاتحاو تمدهمت صج ةنيدم نازن زعلا دبع نب رمع ىلا صج لماعب تك اضدأو

 نز ةروثثملا مكحلا نمو روجلانماهقرط قنول د علابامتدح رمعويلا ب ةك_فحالصا

 انهلوش رتب يلكهينبلام ون ناو ىه نب كلملاد_بعلاقو لذيلاةو رثلا نيز ولدعلا ةرامألا

 ىفو بولقلاهعمنثمطت لدعو لود. ملامو لواسم ف مس هلناك ن مالا هلحاضدالو سعألا

 لخ ولهج نم مه .رشو لد ءنم كولملا ريخ ءاكسحلام للك

 *( كلما تابجاو

 نال اهرارشاب اع لوالواهرامخاهاع لون نأ ةمعرلا ود كلما ىلع تابجاولا نمو

 رعش بارخلا ىلا الو روداهرارمشو حال.هل ا ىل اةمالاب ريسد لاهعل ارامخ

 اههمذ دوس نأ الا لذلا ىلا ةمأ رهدلا نم امو تطقسامو

 اهعدأ دقو لذ انل دصت اننثل لذ دعب اثيف داس اذا"

 ابعرك رومالا لابقاب ملع برج الا ربخلل اهداق امو

 اهمكح رومالا ربيدتل نكلو هلضفب شاعب بل ىذ لكو

 داضرالاو :نويعلا مبيلعث عبي وتكلم ءاسؤ روةلاع تاكرش قار ناكل لعد
 نكرالو اهقئاقدو رومالاقئاقح ىلع فقيل اراغصوأاوناك ارابكه لاعرابخا هنوتأمل

 املك ىلععلطي نأو هسفنب مالا ققح لب ثيد_-> عاسوأر يمأق يدصوأربز ءلوق ىلع

 باجحلا ىفددشدالنأواهنمدحاو ربك أىلا اهرقحأو هتيعر ىفرفر غدأ ن مهيلع ضرع

 ٌئشالو لولا باجحلا ةدش نمةمعرلا كإهأو ةكلملل عيضأ ئثام لوقتتناكنرعلانال .



 ويمن ا. 0

 هيلع عدأف موصخلا عطومابعمهسلجاو هديب ذخدلاخ ىبأدجحأل لاقف سابعلا هدلوىلا
 ْ لاقنينمؤماريمأى د. نيب كناقكتوص نم ىضفخا لاقفهيلعاهبتوص عفرتتلعجو ةعيضلاب

 اهنعيضدر. صأاواحلىغةفابعمقحلا رهط مثءتكسأ ل طابلاوهقطنا قا نافاهعدنومألملا

 امتلماعم نس< نااهدلبب هلماع سهو اهعير نمهذخ ا مددلو مرغوانل

 هير وتلا حر لج داق يضت ولام كال ادبي عنب ماسه ثعيهنا ى علا كحو

 ريمأن أ رز ولاهللافو ىضذاقلاى دب نيباعمج او دعقفةحلط نيد نبا ميهارب !لسقأو

 ىلع ةنيبلاب ىنتاتىضاقلا لان مهاربا ىنعيلجرلا اذه عمهنع مالكسلل ىنمدقنين هما

 جرو باودالا تعقعقناتبشن ملولاقفكلدبالا كلعءالو كللقحلاتبثبال نكلوال

 وهدعقفهل طسب وهدصقفهبلاراشأف ىضاقلاهملا ماقفني_:هوملاريمأ اذهاولاقف سرحلا

 ريءأىلع مكحلا تجوفةشبلا ري راو ىقحللاعانتا طسلا ىلع م .هارب و

 هملع ىَذ ةؤنيانموملا

 ءاضقلل هد نا نادال يافع جلا ماشه نب محلاز ءاضنأ كح و

 هرفصعم ةأدر سبل كلا ساحت ىف ساجوج رخاذا ناكو ىتف ناكو ريد نب دن هبط رقد 5

 1 وم كسحلا اذفان ىحلاباماقدجو هد نعام سغلا اذاقهنذأةمدثىلا ناكوهرعش لل جرو

 قحلا جواه هماظن ةف رعم ىلعو هب راحل نيع ىلع نو دهشد ةنسب هانأو هّمب راج ق هيلع ىرحام

 هللاقهملع لخ داما ملا ىلع نذأتسا وىضاقلاماقفا,ْيعىبع فوقولاو ةيراجلاروضح

 : هسفن نمت عقوت ناكو هبراجلا ربت هماعاو ةصاخلا|ىهتضاد | نود ةماعلا ىف لدعلا مت.الدنا

 نمريخىلا كوع دأالوأ ىلا لاقءاضقلا نعىناز عتوأاهزارب|نمدباللاقو فطل عقوم

  اهيقديضرام غلبأو ميقلا لجأو نامتالا رفوانامبحاص نم ةنراجلا عاتبت لاقوهامو لاقكلذ

 موفرصن ئيثىاباواصوا هاف هنا ظ ىف ق حلا نوبلطي لانه نماوصخشدقدورشلا ناهللاقف

 هلاقم عمسا هاف هسفن ىلءرصتقم عب كل ملام عاباما لو ةبالئاق ل علف هلهال ق حلا ذافنا نود

 محلل داقناو لد ءلارهظأوةصصنلا لبقو ااعلاو علا طع نم كولملاو ءاىحألا ل ضفأف

 لو متناول المو ودب وتسأ نملع اقل لاج لحب مو عضاوتلا مزأو مركلا ضفرو
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 اهيناعم عيج ىفدادةعالاو ايف لدعلا ىلا ةرقتفماهماف ءايشالا عج ىف

 هنيباوفو قلاخلا نيب وهنيبايفهسفن ةبساحم نم ناسنالا مزادام عج ىف وهف نطابلاامأ

 هيهاونو هر.ءاوأ دنع هدود> مازتلاوهماك> أل امتماف قلاخا نسب وهني ىذلااماق قولا نيب و

 هلوقو هثاطعاو قملا ذخأ و هماعوهل ناك ايفهسفن نمفاصن الا قول ا نيد وهني ىذلاامأو

 امتكلذريغو رسلان امكودبعلاب ءاولاوةنامألا ءادأوةسئاعملا نسحو هراضنأو قدصأأ

 هذهنايتا نعدر<نموقالخالامراكمهي_حوتوقحلا هيضتقي وةعن رشلا مد قلعت

 قالخاباوقلذ# لسو هيلعهللا ىبص لاق قحلا ناس نع داحو لدعلا قد رط نعل دعدةفلاصحلا

 قيضا!د:ءاعرذ .محرأ لاةفريخ لاجرلا ىأس رفلا ءاكح ضعن ى رسك ل أسو ىلاعنهتلا

 م اهجو موطسأو طاساذا اباقمرجرأو هردقملادعاءاظ هدعبأو بضغلا دنعاكح مه دعأو

 ناسا

 ةلزئم مهباع ف نعلا نم مف غلبت الف«ةعاط ىلع ءبلجو هميع 0 نمل ولملا ريفن

 ىلا مهد وقت ةلزنم لامه الاو ىخارتلا نم م غابم الو هتدال وع ريلا وه سحأ ىف مذلا ىلع مهلمحت 1

 ديعيل اوسيرقلاو ريغصلاو ريبكلا هلدع رعي ناوهقح لالخال اوه رماد فافختسالا

 وه لد مهريغ نود مح هريغ ىفهلن م ةالولاوءاسو رااوءارصالاهب صّخا ئثلدعلا س.أو

 هلوخو هلامعوهدلووهلامو هلهأ ىف لدعل اهيلع نيعت هناقهلاوحأ عيج ىف ناسنا لكل مزال

 هروماعبجج نمماعلاو صاخلا ىفوهتاطعو .ذ _خأ ى هئاطاخو هيلماعموةهناريجو هسارفو

 تاي رخا ىفةماظتم ةأرماتلخدذا ملاظملا سلج دقوامو نومأملاىد.نيبفقاولىنأ

 تلاقفمايقلاب مهوىلوالا نذ ولان ذادقوةيلابر(طاوةةهاهملعو سانلا

 دليلا قسشأدق هءامامايو دّشرلا هلودهم فصةنمربخاي

 دحأ هبىوق نلف اهبلعادع . ةلمراك لا الياس كيلا وكشت
 دلولاو لهالا ىنعقرفت قو . اهتعئمدعي اعامض ىمدساف

 دكا ىلف َْق 34 مادو ىدم دا اوربصلا لمعت لقام نود نم :

 دعأىذلا مولا ىف مدخلا ىرضحاو قرصناف ريظلا هالص تال اند 0

 دحالا ساجملاالاو هيف كف صناانل . سولملا ىدقينأت دسلا ساجملاو

 ترام أو كيدي نيب وهتلاقف مدخلا نبأ لاقفةأرملاتاخدودحالامون سافل لاق
0) 
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 هيلع'ى رتج هنالانابجالو ميفارشأبالا سانلا حلصيالو دسح هبفدح ف رشدالهنالادوسَخ
 هروغن عضو هودع

 ةمعرأا ريردتل ضتملا كلانا كلواملاةسامس ىف اواسملا جهتملا باتكب اتكى فءاج دقو

 . آهذادحاوافضواهن:لمه الو هلاعوبطماةاخاباع وةع ركلا ناصوالابفصتءنأت دم

 - ةدءاجقلا  لقعلا لدعغلا  افصو رشعةس+ ىهو هتكلم ماودوهتلودءاوق

 ةانالا - ركدشلا وفعلا  ربصلا  ةفآرلا قدصلا  ءاقولا  قفرلا  ءاضسلا

 راقولا - قافعلا محلا

 م« لدعلا «٠
 ناسا ايفر رطل نمرنحاو  .ةنرم تنلو نا لدا َكِلَع
 رضح فوود, روجلا ىلعقبب الو ميلا رفكلا ىلع قبب كلملاق

 نيدلا ماقّتساهن وةعاطلا ىلاوعد.هتلودل موقأو كم! فاصوأ ل ضفأو ه  لدعلا

 كلذ ىفلاقدقو لمسسلاتنمأو لصاوتلا ل صناو دالبلات رعو سوفنلات فل ابو

 دقودنهلا ءاكحللاقردنكسالا نايكحواحلاو زر وجلابو ةكلمملات ابثلدعلابنوطالفأ

 لدعلوانسفنأ ن مق حلا انئاطءالاولاة هلق مكدالب ناس تراصمل مهدالب ىف عئارمشلا ةلقىأر

 امفقحلااوطاعد و ط_سقلابنز ولا اوماقاقهتمعرىفلدعلار شتنا ل دعاذا ناطلسلاف

 ىحلانيناوق ت_كعتناو رولا موسرتبهذو ل-طابلاتافلدعلانيناوقاومزلو مهن
 تن دلتماو مهراعسأ تصخرو ,متراحت تمواهتكرب ضرالا تجرخ أو اهميغءامسلا تلسرأف

 فعلا اوداهتونيعاوملاتريعأو قوقملا تيضقو م ركلا لضفأو ليخلا ىسا وف مميعوأ

 هتزعدعبد رشتناوهترثكلماط+لا نادو

 مسقن اهم عون لكون طاب ورعاط ناعوت لد علا نا 4 ىليشالا نسحلاو أرك ذدقو

 فتزاو ىلاعتو هنا _سهلوقل سانل نيد محلا ف وبفرهاظلاامأ - ماكحأ ىلا لهفبو

 منملدعىوذاودهشاو لئاقنمزعهلوقل دوهشلاهلا دعىفو طسقلاب مهني محافتمكح

 هلوقلنيبلا تاذحالص فوىب رقاذناكو لواولدعاق مللقاذا وىلاهتهلوقل ل وقلاقدصىفو

 نااوطسقأو لذعلاامهنب اوحاصأو هلوقىلاواتتقا نينمؤملا ن :ناةفئاطناو هرك ذلَج

 كلذكو ميقتملا ساط_فلاباونز و لجو زءىلاعت هلو نز ولا ىفو - نيطسقملاتحمدللا
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 ىوذعمطلاب يدش سنومرضعب كيلا ليقستنأت وجر الم اينأتمناك ناوةصتصنلاب

 هتلاءاش نا مهرابخأن مب تامل ذب لانتو مهنمرمشلا
 مهود_ءلاتقل كباكعأتأبعف برحلات رضضتحاو ناعج ا فقاوتوناف هلا ىنادئاذا

 كقيفوتهتلاسمو هملا ضد وفتلاو هللا ىبعلكوتلاو هتلانالاة وقالو لوحال نمرثك أف .

 ةلماشلاةطيحلاوةئلاكلاةمدعلاودش رلا ىلع كلم زعينأو كداشراو

 جيستلا و مهسفنأ ىف ريبكتلاة رثكو هلراشاىلاتفلتلاةل-ةوتمصلاب كدنج ىضو

 مهوامأف اهنوفلدزب ةفلز لك دنعوت الجل او تاركا ىفالا اريبكستاو روظنالاو مهرئامضب

 معنو هللا انيسح هللابالا ةوقالو ل وحال نماو رثكسلو نبجلاو لشفلا نمكلذ نات فوقو

 انديأو ةدصتسملا هتكوش انفك اوىئابلا انودعو كودع ىلع انرصنا ميللا ليكولا .

 نيجارلا مح رآكنا زجل اولشفلا نم: وعبانمصعءاونييلاغلا كةكئالع .

 ىلءمهنوض< مءاعنوفو طر ةءقاوملا لبق راهنلاو ليمللاب نو ربكم كل ركس ع ىف نكيلو

 ةنحلامهنو رك دب ومجاوثو ءادهشلالزانممه نوفصد و مهودسع ىلعموضرخب ولاتقلا

 تعط | ناو ةرصتو و رصنتساو كرك ذيهللا اورك ذانولوقب واهناكسوابلهأءاخرو

 كناسرفتاقث نملاجركعموكتايأر نم ءبعضوو كدو:ج ةيبعتلمثابملات أن وكست نأ
 ءاشنا ان ههءاتكر خآ ىفكلاهفصاو نينموملا ربمأو ةمعبتلا ىلع ة.دحوةب رحتو نسو وذ

 تبجوأو غيزلا نمكمصعودش رلاىلعكناعأوةوةلا ىلع ا|بلغو رصنلابهللا كديأهللا

 هناكرب وهللاةج روكيلع مال سلاوءامفصالا لزانمو ءادهشلا باوك عمده شتسا نمل

 ثلا لصفلا
2 

 ( مهتسايسو مهقالخأو كولملابادآ )

 الواباذك ن وكت نأ كلل ىغبنباله_تعهللا ىضرةب واعملاق هبنتح نأ ىغبننامنو هل عفن نأ

 الو هتدعرتكلهدتحا اذاهنأل ان وضغالو ةععانملابالا ةالولا عحدنالو عصنب هنال اًشاغ
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 ريهشتلاف دحاو لجرك اونوكساف كتجاح بلا نوكست كراهنو كلل نمتاعاسلا
 ةتغابملاوةعو رلاكإتل ثم ؛لدنج ةعاج دنع دال نأت يسع كناف ةباجالا ةعرسو فدرتلاو

 نيذلاىنواهرك ذافكلذك كلذ لبّةد_عمةبهأالوةفاك ةنوعمم+ممكلذىلا تجتحانا

 [.ناثو الوأت يمسف هرومأمهتيلو نيذلاداوقلا ىلع اهتعطقدقاي وقتك توقو كتد عصبت

 ادع.ناكدحاو ثعبل كقرطب وكهديدامفت يفتك !نافهريشء ىلا اسماخو اعد ا رواثل او

 ىلات حا ناو كققهربامد_:ء مهلع ثعبلا عطقو كلت مهن ءاس ىف مهناكما ىلا هسق جمدت مل

 هعمل عجاو ىلضاف نب دو زجاح عر واذاحاصان.مأالجر كن واودوكن ا زج لكو

 ىفاهماضوأ ريسم يف اهنماند نم ىلع هدشل او هب نواهتلاو هتاعاضا ىلع هم ئ ىلع ىلو نسي نم
 هنافاهلنيبناحم اهنع نيصتماعمربسلل تحلصتسا نمالإ شحلا ودنجلاةءاع نكسملو لزنم

  5بذواهل ظفح لهأ اهم لكو نمت نئازخلا نك م ناق ةعزفلات ثدحوةلول اتناك اع

 ,كبرسعلا باهتنا ىلا هم كلذ ىبارتءداكىتحاهوحن اوعادنوابيلا ددجلاع رسأاهنع

 نوك.نأو كاياقرشلا مهةمهاعاو ريثك ةريسلاءوسو نتفلا لهأ ناقةنئفلا بارطضاو

 نا اهترصوامهلايتغاىلا اودح وأ عمطمكلاومأت وب وكنب واودوكنئازخىفدحأل
 ] هللا ءاّش

 هبفرفظلا تلنامةلاقلا نس>ىفاتوصاهدعبأو ةماعلا ىفارثأ كتديكم نسحأ ن العا

 تالانملا هدعو مسهتداقو مهسو و ربتاكو كودعىلا سس داو فال اراطخاو لائقلابال

 *الماو عماطملاب مهقانعأ مهنععطقاو نحألا مهنع عضوبارتلا مبغوسو تايالولامهنمو

 بوثولا ىلا ,بعداو عجاو رلاك لا مهبراصأو رئاودلا مهنمكتنكم أناو بيهرتلاب مهم واق

 اهبلمحب ومييلااهعفدنّكيلا ابتكممتنسلا ىلع بتكتوكيلا مهل بتك تاباوجاهن اك
 متلك قارتفااهمف نوك نأ كلذ فك تديكملعلفةمهتلا ةلزتمهدنع مهلزنتو مهيلع مهبحاص

 ىلع هايامهفوخ هنم بش حو مق مهمل اونمنالا 06 ولق شحاو مهمعاج تمتشدو

 ىفع رساوهفيس ممامد ىف غل وأو مسولتقب هدب طسد ناق ,هايانم اهنابا ونقنأ اذامهسفنأ

 كوجناوتفاهتوبربلا كيلا مهاعدو بعرلا مملمثو وحلا اعيجب مهرعش أ مسمبب ونولا
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 هجوت نمىلا مدقتو مهحاج ىلعتسم نمدرو مهتلالض ىنامأ ن مرسكو مهلئاقمن :ح رجو
 لياهتل اوحيبستلا هرثكح وثفراهلفو ع رلا نوكس ىف ,ه( واونوكينأ) هعبتتو مماط ىف
 ءاضوض عافتراالو ةجضبلالبارهجوا رس مهتاسلأو مم واقي جوزعهللاراصنتساو

 اهناةفويسلا اوضنب وحالسلا اوربشد مثمهض رفاوزهتنب و مماطم ىلعاودرب نأ نود

 ىتاجملا ةريضيلاوذو براحا لطبلا الإ لبللا ةممىفاحلءوقءالهفوخ ةهدب وةسعئارةبيه

 ١ هللاءاش نا عضاوملاكإةدنع مهام ل يلقو لتاقلا تقسم

 3 ركع ناسرف نءكياضناهناقالدادعتسالاو كودعل يملا هبمدقتام لوأ نكمل

 هكو ةاكلادارط(ذاتعا) دقن ثةمارصلاودحلا وةكنلاوسأنلاىوذ كدنج ةاجو

 دمحم مووقلا عمجسمةسارفلا فقثنارقألاةل زانم ىف قاس ىلع ماقو برا ىفوذجان نع

 هبت غابأالو افعضةكسنحلا هنت ل صرفلا هانم اقراعلبللا لاوهأ ىلعا روب ةربرملا

 ةرظاخم ىلعام رجاةلصراغالاةدحت هترطنأ الوالهج ةثادحلاةرغ هتركسأ الوالال«نسلا

 تارمعاضتاخ ف وتحلا ى شخ (حقتملوحلا بوهرملارباكمتوملاعارداىلعامدقتم فلتلا

 لضفب نيفراعةنقوم بولقوةعقءاوهأوك كلا اهجلخ الةينو مزحلاهدب رمد ىأرب كلابملا

 نيعىأر مضر عامنيكفلاورفظلاو دسأتلا نمارلهأ لح ثمحوابفرسثواهز.عوةعاطلا
 لاكوعوردلا غنا وس مهل سأو ل اويمخلا قاتعشانامهءاود نكستل ومهتحل سأو مهعا رك

 نمةريضملاودبدحلاىفاصو رهاوجلادبج نءةداخسملا موفومس ن.داقتمبراخناةل

 ةبطشمل>ثلاةب وّتسم براضملا قاقر عبطلا ةمناع ةمن دي وأ دب د |ةيدنه سانجألا نداعم

 اهواحاديد_+ل ىلع ضياقملاةءاعمسقعتلا ةمنيضةمسرافلا ةسرتلاب نب دبلمةبن رضلا

 دقىسقلا باعجولبنلا نئانكو فختساهلمتوة_فعاضم ديلجلاباهز راحو ةعد ره

 لوصنو لمعلا ةمكحت سانجألا ةفلتخ ةعنصلا ةيبارعا عبنلاو ناي ريشلا ىسقواهوبق كسا

 ىفلامعألا ىتشعببطلافغ وصلا ةفلت# ىودباه شيب رتوققارع اهيكرتوةموهسمربنلا ٠

 قاطعنالاةلهس ةنسلا ةطسنم ضداقملاة ب واقمةمسرافلا نكتلو ةدازتسالاو ىبطشتلا

 ةاتاوملانونعمري_غابفطاعمدوز ولاة لهس اهضرف مهسألا ةعساو ىررملا ةنكمت ءانحنالاةب رقم

 ميلامدقتوكتاصن و كتاقثو كةصاخ ل-هأنمالج رمهنم لج رةئام لك ىلع”لوم

 مهعا اركدوعدو مث رثامض صالختساو مهتعاط دادعتسا اومهحتاصن ل زيدسأو فكو مهطبض ىف

 نانهأل ةدعمولعجامث ؛لد:ج ةءاعو ركسعلا لهأ مزات ىتلا ب ئاونلا نم مهلايفعم مهتحلسأو

 يأيردنال كنان مرذ حوةدعمةبهأي ءاوزو كبر. نأ موكب قراطوأ ءكأجاف
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 00 هج ىلع هيهنمأو كلذ هالو نمىلاهتمانتسال

 تنك كنمكلذ اوماراذاق مسهئاتغيو كود عقرا اوطهتلا ن ذابت نمأ اذاكنا ملعاو

 ناهنمقتفلا فو2ت قتر وهلدادعألاؤفتمدقت وهبف د+ا,تذخأو كلذ تمكحأدق

 ١ .  هللاءاش

 أبرمسم كقاس نرخ مشمادعما رذح ىف اعئارةرطوأ كلود_عتاس تيا اذا

 ثي>كاعئالطو كلت ردقىتاا كلت فصوام ىلءارعضاومىلا كنج ارد تمدقدق كب رحل

 قراط/(قرط) نأ كدنجىلا مقتو كاسفنب ميلعترطخدف ت أبعث نج ءادنجو كترمأ
 باهراللااعمبال جا ىفارفغتسمريبكتلايهت وصاعفار ىبنمدحأ لكترالودع مأجافوأ

 مههوجو ىفاحل ني داممهحامراوعرشيلواراطودعلا ابهءعقب ( ىتلا ) ةسحانلال هأالا

 نيزاصتمالو اهعضوم نعمدق .. عزك ارلنيمزالمهتسرتنيدبلملبنلابمهقشرب و
 0 نم كودع « ١9 نوداه د_فملا رااسوتايلاوتمتاىضثآلثاو ربكسلو ,مزكس زي-غىلا

 ةدعئالذ لبق تبختا نمو طرشو كناوعأ ن ملاح رلابةمحانلاكإ:لهأدمف مهركسعم

 الفمريلا مدقتوهب نودلاج افيساورهشن نأ كلاياوحامرلاو باشنلا مه سدتودنادشال

 عوردلاغباوسمبيلع اوقلأو ض.بلاباونهساوةمرتلاباودبلأ دقمهوجوهب نيقشار

 ىوألاةيحانلا ك7 لهأربكىرخأ ةيحان ىلع نيلماح مبنعودعلادصنافو ثلا بابحو

 مرتب وقتىفتلعفاهزك ارلةمزالودعلااهنع ردص ىتلاةيحانلاوتوكسركسعلاةيقب و

 ءكركسعمىف ودعلا عقواذاو كقاور زان دع نأو كاباو ماو خاب عينص لثع م هدادماو

 كاقاورعضومو كناكم ركسعلا له اهم ف رعبالزجايطحاهذقوأواهلار م

 . ئايفنوفجرب الو هروبطظ لدخنم ذكي ومنو نهاوىوقن وم واقرذان نكس و
 رفظب كنم ل قتسولو هظمغ الا الا 0 ا

 هيلط لع هوقكام ناكو رس لاقل لا رمل

 : موننس ىلع .مولمحتو فانك أ ء م بكر تنأت ردقةبةيتنمةبدتكو ةدعم لمخ كلت ناكو أ

 هود قهرتك نات كتاجنمةدجلا اولوأو كناسرف نمتاةئلاهماع لمخ دن رج موعبتأف

 هسراح طيضلاوهركسعمباوأب نخألاوكئمزردلا نعهلالككلء+ثو كتام نمأدقو

 مينمباصأو ,بيفهللارقعدقدملاو ريمشتلا نمهيلع مكوقلأ ل مهلاطبأ ة بغل ممناجةنه وم
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 ودعلاةعيلط نمةأجافمو رضح نا رمألة دع مهتحلسأب هيّتدنج ةهوفب اذ خأ كركسعم

 كتنجو ةد_ءمكتبهأو ةفقاو كل يخو لمحرلا,سانلا رم ةرغكدنعت حنو أ ةزهندارأنا ٠

 حرنوكسب متييعت ىلع مس كل زم نم تهجوتو كر كسعم نم متلاة نسا اذا ىتحةسبقاو
 ةعد نس>وهلجحو ودهو

 نابيعلادعب الإهلو زنو كاياقدب ركسعملبتممهوأهلو زن تدرأ لهما متيهتنا اذاف

 معتله يلا تراصاموكيلا اهيبنيمثهرومأ لعن طبت سد و هنيفد لعربس وأ هلاوح أكل ىكرعن
 اذاكلل ل هوهنم كركسع عضوم فيكوهمالعأو هاوأمفيكو كركسعلاتحا فيك
 كلذ لعفتمل ناك ناف هبتأددمو كام ةوقهبفكتدياكمو كلودعةلواطموأهءاماقمتدرأ

 تدرأ ناهداومعاطقناو هايم لقوهناكم قيضه_:مكجعزب لزنم ىل_عمجج نأ نمأتول

 دحتن مو كو دعلاض رغتنكهنمت لح را ناق ةلواطم ىلا ,هرمأ نمتجحا و ةديكم لودعل

 فرعاف قيضو لزأ فو رصح ةقشم ىبعتقأ هبت ةأناو اليدس راطخالاو ةن راحنا ىلا

 ْ هيف مدقتو كلذ

 .:ر«ةيصتم تفقوفسا:لاتلحر ىتلا للا بحاصت سأ الوزن درأ اذاف

 ةأخل هلوحوهللا ذابت نمأد_ةكتعارناةهدبلاعزفمو كعارناصأل5دع كلركسعم

 اهعضاوملاقتألا عضوتو مه زانمسانلا ذخر ىتحدب رح نماهعقومتفرعو ؛لودع
 نا كل ةّدعو ؛لركسعينيطيحابابد لركسع نمكتابابدجر ذو كعئالطربخ كتاب و

 مهماحصا. ةثالثوأ نينثاوأ ادناقةوقوداج لهأ ؛كلركسعي كدنج نايد نكملو مهيلات جحا

 كتيبعت بحاص مهلا جرخااهر ون بجو و سمثلاّتِب رغاذاف مهنباب ونمو وةلمل لك ىف

 ةاناخحالب اعمج كداوقكلذر اعتب راهنلا بابدعضاوم نم ب رقأىفل.كلابادسع ملا دبأ

 هنلاءاشن | ناهداالوهبف .منمدحأل
 مزحلاىلاهيف مينتستو كودع تايبهن نمأت صحو أ ق دنخ ىفالا كلل زم نوكينأ ايا

 ىت>ءانببصتني ملوءابخدع مل اركسعلا لهأ ةءشنأت ططخولاقثالاتعضواذا هتدكم نم

 كلذدغي(نون و) مهياعهورفتخفهباعحأ ردقب ضرألا نممولعم عر ذدئاق لكل عطقن

 لك اظفح دعب تلكو دق ناباباحلةسرتلا سصنو حامرلاراجمثأن ودا نيحراطلسحلا قدانخ

 نادئاقلا كلذ ناكقدنملا نم غرفاذافهءاعحأ نمل جر ةمءامىف كداوق نمالجر امه نمباب
 نيعضوملاكنيذل سارحالاونيباوبلا ,ها وناكو لي اكلت (عضومو) زكرملا كا ذلالهأ

 هنهوب و ىلاول!فعضرامم كإذ نافهنعرخأتلاوأركحسعلا مّدقتوةعسلاوةهافرلا ىلادن
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 نم كركسعم نعاقرصنم هبرم نم ىبعةدشلاباظلغمههئاوازحازهرموارذحمديلا مدقتمأ

 كيلا مبهج .وموأ امجوم مهبقاعمو ادب دح مهرقوموا ارسامهلاداش كل راوج ريغي كدنج

 ةظع ؛لدنج نم مهريغل مهلعجتو ةن وقع مهكبذتف

 هنمت ولد دقهتريصبباف راع هتحيطنب اقثاو هيلا نكسن نم عضوملا كاذب نكي م نادنالعاو

 ىف فوهلا قانخ كنعىخرب كرمأىفاذافنوهتناهمك نمد ةمارصووملاكنكسنةناما

 نعمهفلختو معهضاومع مهالخا وم زك ارممهضفرواذاولكنعدن+لا لاس: نمآ ملهتعاضا

 نم هخأو انهو ىفكلذ اممهنمهمرتخا نمىبعةدشلاو مهملعكلذريمغتنينمآ مهاعأ

 ْ 1 كترثك نملاقوكتوق

 ىأرلا مه ٌامراصافيفعاضاماديلج كداوقهوجو نمالج ركتقاس فاخ لعجا

 كيخ نماسر اف نيس ىف ةوق ىف نيهمالوةب وقعىف نها دهريغةوقلا مكش رذحلا ديدش

 ملك هلاو مهن وقعفف غالبالا دعب كنع فاختي نمكب قحلي و هل دنج ك يلارمشحن

 اطرفمهنم ضو ة“ةىذلا لهلاوهنع ل<رتىذلال زنا ىفكتوقعل نك-ءلومم ليكنتلاو

 . ىمرلا ازعوممدقتلابهنك اسو لهنا لهأ ىف ادسٌمم كل _:عفلذم نم عبتلاو ضقنلا ىف

 قلينملالاكنلاو ةعجوملاةب وقعلاداعباو مهاكمن م مبجارخاو مه زانمن ءدنجلاجاعزا

 هل 2< ىنخأو هعضومرتسوأ ادحأ ينمىوآ نللراقعلامدهولاومالاءاف_صاو راعشالا

 ةرثأ ىذل كاذب صاصتخالاوةبارقىذلةاناحلاودخال صيخرتلاىفهاباكّنن وةعهرذحو

 ٠ ةداوهوأ

 راعشا هنود عو ردلا غباوس مولع ةدجلابنيفورعمةوقلا ىفنيبختمهناسرف نكسلو
 موهدب ناجمبل نيدعت_سموبنئانك نيطماس هفومس نبدلقتم ثاثحسالابحو وشحلا

 ىوقأ ن.كلذنائاجثوانوزرب وأي وقاسرفالإ مماود ىف لبقتنأ كايا باو مهل رهظي نأ نيكوأ

 ا هللاءاشن ا مهودعىل ءريهظلا نوعأو مهلةوقلا

 ناوأ اوماعد و كدنج ىلع كلذ. ةنوؤم لا فختلامواعماتقو وادح اواناباكإمحر نكمل '

 ىلا ء-متدئفأ نكسنو م اود فالعأو مهتمعطأ ةجلاعم نمنودب ربايفاومدقبف مملمحر

 افاتخح كإ.حرنوك ىتمولمحرلانابأ (تاحاحلا) و وذنأمطد وهيلعاوفقو ىذلات قولا

 نواحرتي زتلاوهفسلا ووذلازيالو هزك ارعاواخ و كدنج ىلعو كيلعةنووملا مظعد

 ش ةنينامطالو مشب ىأر وذ عفتنيال ىتح مهوةلاننولزتد ونزاحرألاب

 : لمن وقول كاتبعن بحاص رأي ىتخه مف نوك-:ل زن٠ نم لبحر ىدانتنا كابا
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 فلث غلبت هب وقءاماف دوأف يثتو ليم مب وقتو بدأت ةب وقعالا هباعضأ نمدحأةب وقع
 كلذ نيلءالف رفسىفةب وقعلوأ لام ذ_خأوأ ب ذ ىف طارفاوأ عطق ىفدحلا ةماقاو ةجملا

 دنولا لاذنم ىتموكنذاوكيأر نعو كل ىخأت كتطرسشبحاصوأ ل ريغدحأ ؛لدنج نم

 للخ كل ىهال مهنمناك ناو عسبضتب ةجحلا ملك لعب جوت مهنا مالمبعرضدو مداوقل

 مادقالا ىلا دعت لو مهلا هتذنسا وأهملا مهتلكو عش ىف مونم طرف نا ز<وأ ك لع نمهءاونواهتنا

 مف مهءاحصأ ليلذتىف كطد رفتي مهفيتعتىلا هبلصتازاجم ةن وقعلا ضعو موللاب مهيلع

 لخدي نا كايإ و اغيلبامدقتهيفمدقتو كح ارظن كلذ ىف رظناف مهلع عابأ لداسفاو

 ك.سفن فاني دعدوةساهللاو عايض أر نماراماكمزعوأ نهوكمز>

 ابرتقم كركسع نمناكو رصت#ءاقل نأسو ةمنادةفاسم ىلع كودع نمتناك اذا

 رذدحلا دادعادعأوةزجانملاةبهأن هاتفهتنتف ةاحو هتلالض تامدقمكعئالطتساشلا
 او ربش د_ةةقاسو ةرسموةنمدوةمدقمالا ريسملاو كابإ و كلونج”بءو كلومبخستكو

 دق مهني ولآ تحض نب رئاش مه رك ف او رعومالعالاودونبلا او رمشن وةحلسالاب

 مهريسمنم موعضاوع نيفراع مهفقاومىلا نيحلم ءاقللاو دعتساو لاتقلا ةيهأ مذدخأ

 دباق لكف ”رعو مه زك انهو مهمال_عاومهتابار ىلع ملزنتو مهاجرت نكسملو مه كسلا

 اب نيلخمرب_غاهنيمزال ةعيلطلاوةفاسلاو بلقلاو ةرمسيملاوةنهملا نم مهعق :ومةباصدأو

 ةملالصتلهنملك ىف مهرك اسع نوكت ىت> هلا مه تبهأ ام نينواهتمالوهلمهتدجتسا

 ركسعلا لهأ قرعاهبعضومةبادتلضأ نااهعضاوءاهتفرعمواهزك !صاخحلو زنواهتاار

 ةبسنوةف رعموةبادهةملا تدرفاهنمهلواح لا ىأىفواهبحاص نمو ىهزك ارملاىأ نم

 ةيانعو بلطلاةنو ومْل د_:ج نع حارطا4كماكحاو كلذ فن مدق:نافاهبحاص هدايق .

 اذافثو ةمامدك سفن ىف لركعلعأ قثوأ كتقاس ىلع لعجام“ ةلاضلاءاغتباوةفرعملا

 هللا ىوقت ارعشتةلداعملا فقحلاب اذ_خأوةيعرلل هسفن نعافاضناو ةماعلا ىفاضرو

 اريظن كنيب زتوكتحح انمىلعامزتعم كمبو كرم أ دنءافقاو ك.دأو كب دهءاذخآهتعاطو

 هعم فشك_أمثت يملا ىفاب راقمو عضاوملا فاليدعو ىرشلا فب اهبشو لاخلا فكل
 ىوذ ىلع ضفطعلاب هرمو حالسلابهرمتاو لاومالابهبتعأو ربظلابموقوةوقلابهدأو عملا

 ريغ نم ةف آوأهلجر وأ ض رم نءةبكن هتباصأو هتباده تفخر نمودلدنج نمفعْملا

 ةف “ابو رطملاو أ دووجلاالا هلجرتدعن فلغيتلااو أم ركسع نع ىحضتتلا ىف مهن «دحال ن ذأ نأ
 )١؟(



 راح

 لزتملاب كم مولعجاو قازرالاو عاطالاو تالانملا نمموحل صدام هوقو نيعىأ ر موتنا
 نخدن نأ كاباو ؛لركسعةرا.-سةوقوك فوك ةناص>و كممالعز راحم نمد مهىذلا

 لقت لغب ممن مدحأ ع منوك,نأو هرئال نم همدقتوأ هداوه ىلع هلفحوأ ةءافشبادح أ يف

 اهفةماسلال راك ىلخب و مهسفنأ هن و ثم مهلع دة شرفحداف لقثوأ رهظلا_:رملضفوأ

 دقفتف ةعيلط مره هأحاقوأ جارتي دنا غودعن ءهب نول شنو مهاقثأ نمنوجلاعب

 ريبددلا نعل كقفوو ظل اةباصالهللا :) تر ائاضسإ و مزحلا اس دبق دقتو هلاك كثالذ

 تاتوس لهأ نم الحر م م هزك |صو مهفاص ىلا هلهأ جار خ +خاو 8 اركس ءةجارد "لو

 نوفأم ةحصتلامدقةعاطلا نيله ردو نع ساذةدجل اق و رعم هربا دوم نرشلا

 تاقث نم ةدعوهملا هذ اوه زجحت ناهدالا نع ةفداصة.نوهمدقت قا ىو ريصدهلهرب رسلا

 سارحالا ةماقاو فاصملاجارخا ىفهيلا مدقتمهعمةطرسش نونو كم انسأى وذو كلدنج

 ىف مهءاححأ عممبتفنًايداوقلا عضيلفد صو رذ+لاةَّدّسو فارطالا ظف>و نويعلاءاك ذاو
 سارتل اوةعراش حامرلابهبحاص نيد وهنيرامدشدق هلزنمثيحوهعضومءازابدناق لك مهفاصم

 م هناسو ودعلاقراوطةفثاخعو رلادلجو سارحالا ةمك اذودصارلاحرلاوةنوضوم

 نم نيتواغوأ ةواغ ىلعاريثك اوناك نا مهنمةدعوأهباضحأ نما دياق هليل لكج رك ناد سه

 لاتقللةبهأتمعو رلاةدعمرذحلاةطر غ٠ ددرتلاةقلقهسارحاةيك اذا زنعاطبحم كلركسع

 لبقتساسودرك اسودرك مهفالخاىفنيقرفتم هيحاوتو ركسعلا قارطا ىلعةدخآ

 هدجوع هنؤد > أىِلَع لماصنالو كدوءافلدزم هنمدعت الضو رفماصص>وةقو رعماب وت

 دانجالا ءارهأىلامدقتو مهمهنادنءفوقولاو مه مال عابتالا ومما مالةءاطلاو عمسلا

 امتتك ىتلا عاركلاو ةحلسالاو اهل ممتدجتسا ىتلا لامعالاو اهايا مهتمزلأ ىتلا بئاو هلا ىف

 كتعاطل مه وقتو *ل انج نيد وكندلوح ع كملع كداوق 5 ا

 ىعم دنحلا دسفمكلذ ناق مهاعأ نم م اولكو اععيشل 1 هر " ارغلالخالا ْن ءمرعذو

 مالدعإلا قمدق !اوةدانماودحلا نءداوقلل

 : فافخاوكلامعأ ىلع عايذلا لوخد مه ضأ موعيبسو م هداوةب مهفافحسان ا معاو

 ىلع مونمدسح أم دقتنال نأ داوةلاىلاز :عوأو ىئثترتىذلاكءأر وهن نو رغأ امىدلا ؛ل يمأب
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 قاقرةيناعلا ضيبلا روكذوةبدنلافويسلامهعمةعداوةيدبهلروذحم ىشخمملغملاو ٠

 ةيفاص رهاوجلاةل دّدعم ىئارضلا ةبط_ثمذهشملاة ل اكريغذطصشلاةنوتسمتارفشلا

 اهلماح حدفالو نزولاةةخاهمامشالو وصلا تمأ اهءأعالو عبطلا نهوابلخ ديل مئافضلا ٠
 اهّضممو بلاعثلاةب وتسءةنسالا قرز ىداوهلالاوطانةلاندل اوعرشأدقلقثلاروهم

 اب وعكو ةفلت+اهشانجأمو ةماهدوأ مصووةنو ماه دقعصقاعمببلتماه دصشودقوتم

 تابثحلا ةدهسمفارطالاةهومم ءال1لاةيكح ناتسالاةيطُس ةكلجاهددشغو هدد

 ةينمأ عوقوابنعالو بيع طقساحلالو مدوتمأالو دوأ ءاوتلا ابف سيل فارطألا ناقد
 اهناق لوصنلاةيموربيقعتلاة.نارعا عبتلاو طحاوشلا ىسقول يتلا نتانكب قحسم

 ملويخ فروتم ىلع م_مةاق> نيطماس دب دا ىف ك_ثأو عوردلا ىف ذفن أو ةياغلا ىف غلبأ 3

 هنعمج ءانغالامالاةهتمألاوةلآلا نمنيفخسم
 مهبلا هتلكو ناكناف كناتكوأ كناوعأ نمدحأ ىلا مهضرعةرسئابم كس :نأردحاوا

 نهولا عايض كلع ل خدو مزه انودتفقوو ىأرلاثي> تطرفو مزخلا عض وم عضُأ

 ةعياط نوكنأ حاصدالنمهياعبلغوةنهادملاداسفهلانو ةاباحلابمع ل بلا صلخو

 هعضو أ نوفنتك. وهب نوردناندحال وةدعالو نيماسلل

 مامزو كل سهأ ةورعو كتدمكملوأم_بفنيماسإلنودحو نودع عئالطلانا معاو

 ةءالوللالج روف بخت امك رح ةديكمو كع مهم نم مه ثيح م م كوانّعا نكملفكبرح

 لاوط مايأوت اف ورعمتاعقو ود علاق هلرك ذلا هن لضفااروه شمت ودل ديعي مهملع

 نيمأهؤاقا بكندتوهتوص س.هوهتكوش ترذ->وهتءاك: تفرعدقتامّدقَتم تالوصو

 ةدوما صلاخو هعايط نيل نمه.ةيحان ىلا كنكسام هتمتولبدقسغلا صان ريرسلا |

 ف هسملامدقتمأ ريبد_تلاةفاضحو هوقلاعاجساو ةءابشلا بؤلغو ةمارصلاةباكنو

 اهاز رأم-ماع رحأو مه رئامضدادعتساو مهتادومبالّتجا و .ممعاط لازئدسا او مه سايس نم

 ةمانتسالاو مهلع كلّدوقلان ”كللدف و ةماعلا فم هقازرأى وس مبعاىطأ نمدتو مهعسس
 مولبقامىلا

 ىجشأو انك اعف أ وك ع عون ةعءات غاهمظعأو كلن ك امالا مهأىف ما لءاو

 ثالّ ىفصو ثيح ةصمضتلاوهوقلاوة فاطلاو داطار ة هنا اوسأبلافن وكب ىتمو كودعل

 نام سا أ ىلا نيتلتو فود عور دك ةانخ نع ىخرتو مهلا ةنوؤمكنع عضتهبكترصأو 3

 م ويختامدقتمو محلا وحأ معكيلاريص»و كل ودعنا اخ هب ماتم زا مأوئوق نطو
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 اذاكناف ماعلا ثدحلاو لزانلا للا ىفالا قراطو ثداح هأ لكف كرم اوم ةءارععلا| ىلع
 ىف هسفن دهجأو كل_تعاط ىفهريمض ض# ىلع تمل و ّدساو كتكدن ىلا هتوعدهب كلذ تاعف

 احم ىه كودعةدياك لل تغرفتوْك_ةماعدو كتوقو كلن. زو كل_:ةثناكو كتثاغاوكسترت

 هللا 00000 اوم الع لنسب يالا وتلل3 منسم كلفن

 ىرجبإ ةالولا نمدحأ هلثعالو ماكحالا نم معيشدب سل ناكء هللا نمءاضقلان ناولعا مث

 نمركسعلا ل هأ نيب ءاضقلاهبلوت نم نكملف دود+لا ىراجو ماكحألا طظلاغم نمهبدب ىلع

 هوجو رصبلاو عرولاو ةمصعلاو راقولاو م,ةلاوةهازنلاو فافعلاو ةعانقلا ىف ريخلا ىوذ

 ةنالولل عنصتءالن م رومالاهتمكحأو ةبرجتلاهثديأو نسسلا هتكنح دقابعقاومواياضقلا

 فيفع ةنامالا لدع ءاضقلا ف ةنهادملاو كلا ىف ةاناحنا ىلع ءىرت_ك# وةزهنالدعتسو

 ريخلل ابستحم راقولاىداهتمسلا عش مريمضلاعرو تلقلا مف تاصنالا نسح ةمعطلا

 همض رعدقكناق هتمل وام ىلع هنعأو هتلجامل هغرفوهحلصت وهعس وةيفكت امهملع رج

 تقدصو هتنن نس> نا هل-جالا ةوظح ودل جاعلا نرشوأ ةرخآلا ب اوثوامن دلا ةك-اه

 ' ةهئلارق ا مح طلسوهترب رست مو هتب ور

 ةنمحأ رفوهدود اذخآ

 ةدفانلا مهياع هماكحأةيراجلا عضوملا ىفوكتيالو ثيحح 3ك اركسعمو كل دن> ن مهي ًالعاو

 هللا ءاشناهيلاهدنسدو كل ذهيلوت نم فر عأف مني هتيضقأ

 .لكنماف بخناق ؛ل سه ةماعدو كيرزجسأرو ل دنكملوأ اهناق كعئالطىفمدقتم“

  اوقواذتو بر اباواضدقةافك ةاجوةربخوةمارصو سأب و ةدد ىوذالاج رةبادكحوةداق

 مهتاجواهرار 3 مه زواهترد صصغاوعر تواب-سوؤك ةرارضن ماو رشواهاجس

 روهظ مهلاقتنا ىف وتوك فني مهع انك ضرع أو كنيع ىلع موعبتا اه ك | نص بعصأ ىلع

 اهناف ةب وا_بملويخلاثاناالا ماود نم لبق: نأ كاياوةلآلا لاج وقلما ةخاجصسودلحلا

 نم مهذجنو | امادقالاطيالا ؛لرتعمىف ريصأوةءاغقوحللا ىف دعب وان روم ىدًاوابلط عرسأ

 7قوساو زيماسملا ةجالتمقلحلاةب زاقتم سلا 73 اًشديدحلاةيذامعوردلا نادأب جالسلا

 00 لا اوسو غوصلا ةفيفخ عبطلا مكعب كرلاةدوعد دا

 ةصلاخغ وصلا ةمسراقةدرجو ةيهذم ضيبلا قلد و كح لجو ةيفاو افك اب فطعملاقاقر

 ماعنلاك ب ركن زولاةبفاودرسلاةمهم عبطلا ةريبتسمنيللاةيفاو سدلملاةغداسرهوجلا
 مهقل نمداضعألت فاو هودعل بسهأ اهناف خبل ناولأ ور رح اف انضأتة2هةءاملاىف



 ها ةأل

 ' ةفجرملاثيداءالاو ةيذاكلا رابخالاناهئاطغل ةئياعم

 هودع مهنألا_هوكياع هوطاوت نءأتالكناقاضعب كنو يع ضعب فرع: نأرذحاو
 سأر مهناق مهرهأ كحأو هكود_عدنعاضءبمهضعي طر و نأوكب دكو ك شْغ ىلع مهعامجاو

 كلذ بسح ىلع لاف كرفظ لوأو هوب رح راد ,جماعو لربي دنماوقوكتدكم

 ادا هللاءاش ناهة-صرف زابتن اومهلاتق ىلع لتو قو كودعن مثالم لمن هن كءاحر سنجو

 قئثوأ لركسع ص أو ك:طرشلوفهنوءوهللاتربظت_ساو هنف تمد ةتوللاذتمكحأ

 مهاضمأوال سمأ ىف ةجكسش ,هاوقأو كةعاط ىف ريصب ىومدقأو ةصيصن مهنهآو كلدنع لدا وق
 | ريص مهاضرأوا ريمض مهعحأو ةنامأ مهافك أو (انانج) مه رج وافافع مهقدصوةع رص

 هقحوهللا ند ىف مهد أو ارظن مه يرن سحأو ةفأ رمت عاج ىلع ,هفطعأ والخ مهدجأو

 نكيلو .٠ ءالتالاهنمادماحاضرلاهنعاربظ ههلءأ نم طسبأوهلاي وقمهبلا ضوف مثةيالص

 هلوديكملا ىف زحوةب رحتوىأر اذ ابر ل زانملامدقتءازيصيدونجلا رك ارعاملاع

 طبضف هيلاءدقتو بسحلار وهْشمتيبلا ورع. ةبالولا فتيصو ركذلا فة هابن

 راشتنالا فهدون+ نذاهلن وكن أه ردح م هراهنو هلل ءان 1ىفهسارحاءاك داو كر كسعم

 كيلعامادقاعرمسدو كودع اهم ءى رت هرغمهنمباصيق ةفئاطللمدقلاو بارطضالاو

 ؛لدنج نمدحاولا ل جرلا كودعةباصاناقممتوق نم نهو ولدونج ةدئفأن مرسسك» و

 ءلريبدن مهنهوتو ل ىعأ مهريغصنو كيلع مبعابت ا ذصش ىلع موقمكنم ل عمطم كديبعو

 هلزأ مهمعبف مف رصحلاو مباع قيبضتلا ف طارفاهنمنوكي الوهيفهيلامدقتوك لذه ردك

 نكملو من :ونطهلث ياو مواعةنو قملاهءدة شدو مكاح هيلع واسد وهكنض ممامهشي 3

 نافع أ ىلع لاذ قشيفادتهنارشتنمن وكب الواعماجاماضارب دّم_سم مهاياهلازنا ( عضوم )

 ليللات اخ ىف قراطقرطنا ةداملا نمدعبلاو ودعللةزهنلاهسيف نوكي و سأرحالا

 يىكذمادقالا ءىرجاب رجانيكر الجر ,ماعلويلفد صو هسا رحأىنهملازءوأو هتاتغبو

 ىلا ىحضتلا ىف سانلل عف_ثمالو عناصمريسغهسا 0 وعاريصب حراوجلادلجةمارصلا

 ىلا هتمانتسالهنهو رياولا بع ١ كدرا+ رخأتلا و اركسعلامدقتو ةعسلاوةهافرلا ..

 هشدج ىلعهبهنمأو كلذ هالو نم

 مهاعدرلاو مهنعءانغلا ثيح كل دنج نماهناكمو كعضو من مسارحالا عضوم نأ مغاو

 نمقبآلا اهنملسذملا اهدصاصو التاخ ,هدارأواقراط م-بمتغب نم ةءالكسلاو مل ظفحلاو

 وأهبد يلعب رضب نأ ار_حاو يضرادع نم سسيساو+ل اونودعلا ظفحو مهدبعأو ملف 3



 - هاك

 رانش !ىكءاعكالذ وعش رييدتلابكنوا_متونمالا لاك نوكر وةرغلا ىلا كتمانتسا نم

 هفوخم عفديالوهر وذحم لاقتسالاع نهولا لوخ دو ماكحالا عا.ضو فارطالا

 مهنمدحأ ةبقاعمو كاباو ءلودعرابخا نمهبكنونأبامكسساوجوكنومع نم ظفحا

 هدرتوهمفهبذك_:ناوهفالخه ريغ كاتو هءلعانطت ؤسوأهيفهتممتاهب كاتأنأ رخ ىلع

 كسوساجج رخوأ لوألا كب ذكو ريبخلا كقدصو ةحصنلا كضح نمنوك نأ هلعلو هملع

 اودادزاو ةدمكمكلاولواحوا م اومربأد قلو ؛لودع دنع نمادهلوصو لبقامدقتملوالا

 يح وقوأ ,هات أ ددعلاكلسماومأو ادع .وماون رضوةوقاو رهظأو ةديكماوثدحأوايأر

 نكسلو تاثداحلاقراوطو تاعاسأ اىمبةلقتنملا اوحألافمّئاعش ةلالض ىفةريصب وأمه

 توامملاةلارج ىدغو ا لد يراقب الملا ىف حج راو ستنال لع اح وسبا

 ىفكّتن ور لمع نأ نوددن كوتأ.ملاىرارتغالاو كودع هأى اك نمةمانةساامريغىف

 نماآو كلذ تعطتسا ناهملعرد_هد نمقثوأ مباعجاوةدعلا نم راثكتسالاو م زحلابدخألا

 ضقنةفتعطم_سا نا دنع هليلو مون لك ىف كودع مرببام نوكمل هثمح أن ىلا ركمسد نم

 او رذحام لثع مهدعتستوا اومدقأث يح نم مهيتأتوا اومرب ملامكبأر و كريب د مهلع
 كماعوكل اوناك اميرو كوشغاعرو كلوقدصاع ركنومعو كسساوج نا لعاو

 الف هنوقد_هوكنوقدصداعربتكو كودعاوهدنو لوشغو كودعاوشغوكلاوصصنتف

 كلذ ىبعهتمهتا نمىلا نظلا ءوسد ل جعدالو مهنمدح أ ىلا وقعىةطرفكنمنردبب

 هنم كاتأاع فضسملا مهنا او هل ب ذكسملا در هيلعهنددر وأ هنعرداصلا لمع هبأر ىلع تامعو أدل

 هتوادعرتتكو هسغ ىع كي همصصن كل دب دسفتف

 ىلع مه زخم نكسلو عياصالا ميلا راشي وأ لركسع فك سساوج فرعي نأردحا

 مهنمهتبف اشمتدرأنمكيلع لخدملاو.هجوملاوهنوكيو ؛لرسنيمأوكإئاسربتاك

 ىلع :ديكم ىفهبأ رناوةنناكس ساوجوةدضارانومغ 1 كودعل نالعاو

 نهلجر رعشد نأ ر ذحاف هل هلدادتعاك كإادعي وهلكلام> اك كلل امص سوهب هدياكتام

 الو ةقثلاريغ نم ض رع نعاهذ_خأىلا او ربصن ىت>اهنومع نما هئاصقت_ساواهنداعم نم



 -166ه 1

 ةنوتالباق ؛لدبع قئاثو نم مهةيطعأامىلءزبصلاو لدعو دولا ىلع كلذ نم مهل طستامف

 مهتعاجب ونيماسملا ةئفىلازاخإل ادص ىم ةعاطل ا ىلا ريم ةءجا صو ةلالضلا ع نع مهعزان

 ىوثلاءار 0 اوةلزنملا لف. كتعاطوكقح عر ةنرصب وهملا مدان اعلا

 نصل التع فراصل هلثمىفنغرامهنلا اسحاوهملع ءلرثأ 0 مرهظمل لالا فد رقرو

 امتكلذ نافةبقاعو ادب هتجهمو هند د ىلع طوحأو الج آت اقعلا نم هل ى هنأو الحاع

 نا ارذنمو ارذعم مهمل اةجحلاةمد 2 دب مصتعنو مويلعهب لجو زعهللارصن ىعدم_ سد

 هللاءاش

 باهرالاو ةدعابملاوةديكملاوةرفانملاوةدشلا لبق نه مهانأامهوجولا ىأن ءو ة.فاعلاىلإ : ش

 اريشتسمك أر نمانكهمكتن و رىفاريخم *ل ىعأ ىنانتسم عارطالاو بيغرتل اوداعبالاو 1

 مزحلاب اذخآ كب رح ىفان زمستمبو رخام هدو ةب رجل ا مهتك_نح دق ني ذلا ةدصنلاىوذل

 كلودعل ففاوم عجب كل زانمو هلك ل زغمكن يس ةرعلا نماسرتح رذ>للادعم نظلاءوسىف

 بهراو ل ريمشدجاو كتدمكمىوقأ ادعم ممتاراغى وتو مهتال-جر ظنت نيع ىأر

 ةديكملانمامظعسارتحالا نم هلةعبت طرف «٠ وو و (هرثك ال ؛كلودع سألاظعم كدانع

 ْكِب رط  هأتلا وكن و ررادصاو كب أر ريب دنو ؛ارومأءاكحا نع كأئفي نر يغنماي وق

 كودعتسفل ناو ةبهألادادعاوةب و رلا لامع او مزحلا نانئمطاو رذحلا راعشتسا دعب هل غصم

 مزح نمه.,تذ_خأوةوق نم4 تددعأام كلر رضدم رفولا ضيضن موجيلا متو دخلا ليلك

 عببتلا فئكةسمرجلادقوتمهتفل أن اوهثاقلىلا اعرستوه ءاعةأرجالاك لذ كدزب مو

 ةنتفلا ب دقو نم سلبا عبتوةنتفلا ناوعأ نمهعملهجلاةر وس ىلعتسم عملا ى وق

 نييمريغ هوقلاب ةلدادعتساو مزحلاب نك اعرستماهلاطباءاقل ىلا مدت وارعسم

 بهأتل الو دادعالا ىلا جا_ةالوربب دنةعاضا ىلع فهتامالو ى أر لا ىف طرفمالو دولا
 هلودع سعأ ىفانن وهلاءذخأتو ريقوتلا قيقرت ىلع مزعد ىتءوك قا ة.انوخو كسه دنةردام

 لامه او كل رسسدن نهو و ؛لىهأض اقتناهف نوكت وك: رك ءاعرسشة:: نب رغدملا رغصتل

 براطضملا عيسف ةمصعلا ىف وق بلطملا بحر راعصالا نكمهوهوهل عبيضدو ل دنج ىف مز حلا أ

 نوربال مه نك 1 نص طرضو ره رارسأ ءاكح ا نع ةلفغلا ورا اراسغالا نم كةيعر لخ دنام عم



 - اهئ

 الحسم نيدلاةبالو لحما لهأ ةعاجب نءاجر اخ مالل_بالاب ىمستملا هلودعي دمصا م

 ملبصني ولئاوغلا مهغبب معئارشلاةرافممهتسنع ابغار ,ملعانعاط هتايلوأءامدل

 وعد. للملاىغاوطو كربشلامأو كرتلا نممهةوادعدصراو مبلعادقح مرضا دياكسملا

 عدبلا وهل ملا نايدألا ىلا هاوهم اعرتسخم ة:ة هلا ىلا نيدلا نمقورملاو ةقرفلاو ةمصعملا ىلا

 اموهادب تىسك امءاسناسالو هللا نمىدهريغبالالضاو الالضواريسوا راسخ ةقرفثملا

 معيسو داصرملابهثار و نمهللاوءوسلابةرامألا ه_سقثهلتلوسام سند وديبعلل مالظيهللا

 نوباقني ىلقنمىأ اوةظ نيذلا
 امدقتمهدعو زو هرصن حراودقلاءادعأ ةدهاج ىف كل سفن مكشاو لدنج ضح

 مهف هايإك تعاط ناف مهئاقل ىلعهيل اهل يسولا ءاغتبا ىفامزتعم هداهج ىلعهب اوثبلط ىف

 لكنم كمجمو ةئيس لك نم كمداعو هدو عوكل لهسمهرصنل كءاح روهل كتبقا هو

 كنع بهذموةبمش لك كنعءىرادوةوبك لكن مكليقمو ةعرص لك نم شءانوةةوده

 ةممسش لك نمكظفاحو ءاقل عم لك ىف كدب ؤمو ةديكمودبأل كب كب وقموك شلك ةخطأ
 كيف نينم وم لاربمأىلو وكيلوهتلاو بد سه

 . ةمالسهطوحأو ةلاقرك ذلا نسح ىف غابأوةعفنم معأ امهد> نا رفظر فظلا نارلعا
 دنعهلهسأو امز> ةباو رلاؤهححأو ادرومرومألا ىف ن سحأو :بقاعهدوعأو ةفاع همأو

 راطخاريغيةيقنلا نع و ةديكلافطلو هلد+ا نحو دودحلاةمالسد ليناماردصمةءاعلا

 ( ظحلا ) .ةلد_عاسناو توملا كرتعمىفناسرفلاةلزانموبرخلا ةرجةدقوىفشومحلا

 فوبسلا ضاذعو ب ئادملاهوركمو فلل ةرطاخم ف فرس شل ىف ةداعسلاةئ زن كلانو

 نيقبرفااىألىردنال كناىلءاهحلاطياةر واععامهلاجسو بو را صاصقو حارجلاملأو .

 امهغلب لوا صيحتشلاب بولطملا ن وك:نأك إءلو ةلودلا ىف يولغم لا نمةهدبلا ىف رفظلا

 ءكلودعو كيلوةفلال امبعجأوكبأر ىدابفؤامجر هش أو كتمءرو كدنج ةمالس ىف

 كمزعمضو نماهدعبأو كب زحف امهاوقأو كتلم لهأو كتيعرحال ص ىلعامهنوعأو
 ىرعوةءاجا ىعأوةعاطلاةءجا سم ىلاءمل ءاعدلاو رانءالانأدباو ؛لدنعاباوثالززجأو

 نيلأب هيلا مهلامعاد مهنمهيلا اح نا كنامأاطسابمهلراذنالانامدقتم هلع ةجحلاباذخآ ةفلالا
 ةبلغ نم م بيلعاقفشم كاعد فم ماةفرتمكتفأر مسبءلعافطعتم كتامح فطلاو كفطل

 . اهيلا شهب ةبغر لكمهدعن راذالا دعب مهيلاكإ درا ذفنمممةكلبلاةطاحاومبلةياوغلا

 سفن انطوم مبعبتنمم-معم نمو مهسفنألولأس نامل ك طسنب وقح لا ةةفاوم ىف ىبعمط
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 كل قبس ولضفلاىف كمدقيو ةزعلا كثر ون كلعف نم كلذ ناف مهدساف حلص سنو مهلهأح

 مم ولق ةرفنتسملا مهفطاوعكيلعدرإ وةرخآلاباوثكلز رحب وةماعلاىف قدصناسسأ

 اهانت هنعدوجلاو هلاوحأو لضفلا نت اقيط ىف صقنلا له أل زانمنيد وةماعلا ىف تدصلاو

 ليضفتلا ىلعةماعلا لب وافأ كل عمجتسدو عسجلاةدوملانت مهلةحدن رظنلاو بسالا لهأب

 مرن أو م و كم موملع دهعأف كب ةفرصتملا لاوحالا ْق فرشلا ج جرد علبشو 1

 اعيض ىطامضص اومهلاطر 2م مهعينضاو لاباو مهنماعمت سمك مسلاجع 1

 كلاهادهأو افلوءاهدهاوش عج ونيئمؤملاريمأ كل اهدخل دق لاصخ نم عءاوج هدد

 مساهار عقئاثو .دخوابعما#خ فتش ”واهرجاوز دنع ىنتتواهرماوأدنعهقتدشارم

 ىلاك. كلد ةبقاعل عج نأولمألا غواب وديرملا عداتتو داشرالا نسخ نينمؤم اريمأكل

 نيعملاو ريخلل قفوملا هناغاهرك ثامهل. ةمعنواهفانك آكل < ةيفاعو اهانإك غةوس ةطبغ

 ىلع و »وكلما هد 0 ل وداشرالا ىلع

 ربدق ئتلك
 ع ا 0 تدضفأ 98

 9 أعيممهمع 1 0 ير تار

 امفه_لعلاكوشمهعئارسش ىدعنو هدو د_> لمطع قهيصاعلقوتل و هئنسايد د هظحاسم ١

 كاقلتو رغط نءكلانامفدوقل اولولا نمائرب_ةءموحت تهجواهف هرصش | ةثاوهل ثدمص

 دنعربصلادو#ثهملاكب ىىر وداهلا لضف نمهملا نيم وم اريمأ كنباهأ |مفايغار زغنم

 القثمهحدفاو مف ةواَدَع مهرهظأو مملع ميلك آنيماسإلاللا ودع لا:ةنملجوزءهللا ظ

 ىدلا مؤ ىلع هدنشأو اروجواقسف ممفهرهظأوايغب ماع هالعأو مب ربةذخأو مهتماعل 1

 ةنو وم هللا راض |

 موللخ ماكحأو مروج قكعمشمدر ومس عم فك ؛لدنجو كعبت نمكععم نمدخ مث

 نس كتامو كتمذ لهأن مهن اومن مهذخو مهفارطأ تعش ملو م.ضاوقر شتنم ضو

 مل ادقفتم مهنكلذاكح (سفنلا) ماحب وةعدلا ىدهوراقولاة-دو ةمعطلا (ةفعو) ةريسلا
 ٍ كفن نمدايإ كدقفتهمف

1 



 -اهاسب

 امنايبل ايلاطاهمر واهل از رحاب غباق رظنلا دارفناوءالخلا عضومةر وشلل نامعاو

 اهبلطيىف طارفالاواهتءاغنعر وصقلاوكايإ و

 يدينا و كلاهذ زاامأ أوك بح أاما ثددح نءلاؤسلا ةرثكب مازتعالا ردحا

 ةماعلا دنع كلذ ناقهنم سلام ةلأسملاوأم ربغ ىف ذخ ألا هماع هذ ةنت ىت> هثردح كادرا م

 - تصناو امتواسا ةفرعملاو ر ومالا نساحم لوانتنعبدألا رصقو ءبفلا ءوسىلابوسنم

 هتباجا تدرأن اف هلوقب ةفرعمتطحاوهنعتسمبف دقكنا لعد ىتح كعمسهعرأو كث د

 مسّملاب هثيدح نمللعتملاكه مالك ءاضقنادنءتنك الاو هتبلطد مع دعب وهلاحةفرعم نعف

 بتعلا ن سلا كنع عطقو باوجلا كن عىرجأف ءاضغالاو

 ةروسد_:ءتشالا,كملعو لرضح نع رجغدوك ساجع مزيت نمرهظدناو ايا

 كلذ ناف هذاقئابهرضأت لمعلاو هب لجعتست ىمالاىف ريصلالالمو فنألاةيجو بضغلا

 لنروكسو ساجلا راقو وقطنملا توين كىلعو .ةيدابهلاهجو ةيدرم ةفخو رئاس فس

 ديدرتلاو كاقطنمىف تاداب زااب عا عازم :ةعالاو هلوذف ديدرتو مااك- ااوشحل ضفزرا حرا

 . لقعلا لهأيد .رصقملا لودفل ا هذه نمد جولباموأى رتالاوالحأوأ عمما وح نمكاظفلل

 دنع اهبيع ةقوسلاو كول اباعم نملاصخو رك ذلاىفمهةيدرملا ىلانمويلاةب وسنملا

 اهفناق اهعماودع هسفنل ذخأ | ملقثي علطضماحللماحاماقو ب دالا لهأ نمابةرعنمالارظنلا

 حدالاو قزتلاومختلا ةرثك اهامنعم كداقنعا اهنع ال ءاو اهبنم ظفحلاب كاسفن نع

 براذلاو ةيحالاب ثبعلاو اهكي رحتو عبداصالا ضيقنتو ىطغلاو ءاشحلاو بْوامَتلاو

 0 ٌكمدخ نمدح أ ىلا فرطلاب ةراشالاو رظنلاب ضاعالاو فرسلا ةباؤذوةر صن او

 كب رشو كعمط ىفلاجعتسالاو كسا ىف رارسلاوهندرأ
 .امف ناعالا ف ع رستلاو ؟لاءاواضم كعرجواسافنا كب رشواعدتبم كمءطم نكمل

 كاضاتو كمدخ نمد الة رمعلا وأةييهلا نابةمتشلا وأر ومالا نمربكو أر غص

 ءوسد وهر ذ قرا كلذ نافكئانب ولادى وأ لريضحع قوسفلاةق راقمموغب وست

 كلذ ىرءافهابن ءوسنعر شنب وهنيشكلاني وهبباعمك يلع ل محب وهبفلوقلا عقوم

 هتيفاعءوسل اينام ردح او هلامقوتم

 ثروهناف ظمغلا ىلعربطصاوة رثعلا لمقتوةدحنار شنت ا منافريخلا دئاوف نم رثكتسا

 م مونئافدتةرانتساو ممل وج اراق.و لغم ةقروع بانل ادبعتو ةحابسلا موتو زغلا
 5 ملعتو مهدوأ مب ورح ريس ربدتو مهعدسع شعنتف هربا نيقي ونيعلا ىأ سه ىلع نوكت



 تك - ]
 سانلا ضارعأ ماحلتسا نمكتيعر ةماعو كمدخ صاخو كتناطب لهأ نع عئماو

 نم ئشد كيلا ةيغلاو ضعبب ضعب نمءارغالاو ةناهسلاب كيلادرقتلاوةيمغلاب كلدنغ

 غلب أ هناف ةقفشلا بهذمو ةصيصنلا هجو مهنمدحأ ىلع ليمصتلاوأ كنعةرتتسملا ملاوحأ
 ىأرلاةلازج ىف لضفلا نانعل قلطأو رك ذلادوم ىلع لان وعأو فرشل !لانم ىلا اومس

 ريبدتلاَةوقو ةمها فر شو
 بضغلا راهظاب بوطقلا نءوقاهقنالاو ك_تغلا ىف طاسنالا نع اسسفن كلماو

 ا لضفلا مسا لانا نمجورخو لبا ةروس نم عض كلذ ناف هلو

 فدسمو ىولمىأ ص لك د_:ءوهناقوأو كلذ نيباحا ىف اريك وأمست كصخ نكملو ْ

 ةريطلا ىلاعارساالو ةوطسلاىلةلجالب هلاوحأو كلذ عضوم ىفاقارطاكب وطقو ب رطم
 لهجلا ةردابا,ملع كلو لخلاةب وراه فنك نأ نود

 نم ص اخىلا كلرصس ىرلاو كاياق كسا ةماعلا ر وضحو كالم سا<ىفتنك اذا

 اذ عمس كتراعاو ع اربع 4 ظن نكسملو كمشد> ٠ نمةرأ ىد وأ كداوو

 حرببالم ثدي بيض هلقو عمج سم موفر وض>و نسح راهو وةنأ داهةعدب ثيدحلا

 مهنمدحأ جو ناف ضح دقفتو نيكر رظناهجوتم كسرخحو ٌكداوق ضعدىلا ثكيدو ْ

 ؛لاياو نوكسو عادباب اليج اقارطا.«:عضفخاف احلم هرمصبب كامر وأ ادع هرظن

 هلاياهتبطاخ ىفكيلادصق نم ىلع حاحلالاورظنلا في راصت ىفةفخاو قا رطالا ىفع رسنلاو
 هر |
 8 ةرامشاذدقفتت باقل 000 0 0

 ل 0 5

 ةعاط نيلهنم 1 رعد وه ريمض سمغب هنم قد: ش> وكن اوعأن . هدا يراك ل

 وأدر ثداح قهسلع لابقالاو كاياقكتز وشم ىلع هنمْأَتَو ىأرةعح ىلعهنمقرشنو

 ياسا نبل لع ال ١ ران هوما

 0 رطل وعلا رت هنأرما 7 لسور و

 اعطاق كك 00 نعاهبجحأو در خخ كشفت نءابغنأو تارا



 -اهواس

 نيلهخ تنرقف كر كشيهناسل قطنو هرخذو كلذ رجأت بلو دفهرسأ قال طابهنع حف ملاو

 ةلجاعلا فرك ذلادو##و ةرخآلا ىفهللا باو

 اهفشكت ةلاسع كتناطي و كتتصاخو كئاسلجو هك دنج نمدحأك ملا لص: ناو كايإ مث

 اهضرعيفهلهتلصنو كل ذل هتفدهأ ىذلا كبتاكى لا ل ب قاهعفرب ىتحاجماطب كه دب. ةجاحوأ كل

 .حاجنو هفاعساتدرأ نافاهردق نمةفرعم ىلع ن وك وارقدص ةبج ىلعاهلامهنم كلع

 كنمرو رسروهظ عم كبجو هيلع الب ٠ كفنك هل اطسابابلط ىفهتنذأ اهنم لكسام

 هدرتبجأو هتجاعءاذق تهرك ناو سفن فمطو عرذ ةطيسد وىأرةصسفب كلأساع

 تفخن اه كتبجاوم نمهعنمواهنع هحفصف كبتاكت ىهأ اهءهفاعشا كملع ل ةثو هّتبلط نع

 ةعاسلاءىر ابنت نآةعالكنناك ىلع نحو رك ذلأ كل رسحو ةنووملا كلذ قكنلع
 نلصاالف لسرلا نم كانو دوفولا نمكيلعأر ط نمف ل سهأو كبر نكملذكلذكو

 وهامردقو كماكموهامةبجوك يلع هلمدقام معو كيلا هماعلوصودعبالامهنمدحأ كيلا '

 تذفنأو هسأىف ؛لركفتلجأو هءاوج فك .ًارتردصأةكملا لصو وهاذاهايإكئاس
 تعفرف كيلاهلاحلوصو هماعو كيلعهلوخدام لبق هتل اسم عوج هى كتب ور ردصن
 رظنلانعيهباوجدرىلع همدقأفةب ورا قانخ ك_سفن نعت يخرأو ةبدبلاةنوؤئمهنع

 هتجاح هنعىوطو كبتاك ىلا ىمأام نالخب كماكف مهنمدح أك يلع لخدناف ةركفلاو

 هلدوفحلا راهظاب كبجاح ت سهأ ماعذ د واعنم ب اوج هّنعنموال مج اعف دكنع هتعفدو كف

 كنعاف راصءامألا ول كيلالوصولا_:رءهعنموةظاغلاو

 هتلاءاشنأ اهنوؤم
 الف كايإ (هراوتعاو تشغلاو اضرلاكلاسمىف كيد ألامهاو كبأرعبضتردحا

 قزنو أاطخ كلذ كنمنردبدالو هرظنمكي وهتس وهعئاو ركفخت سبي طارفاكنهدز

 اعلم ىرهط ك سفن نمل نكملو كسلعأرطناو ثداحوأك ب ل>ناوهوركل ةفخ

 تجح> |ناف ريدتلا ىف كلر ومأهب ب قعتتو لزان مهم ىف هدهعّتسد وىدرلات اف نمهب زرت

 كبروط ىلا كزانحنا ناك كك قةطنمنم طاسناوأ كركف نمةب ورو كإةع نم ةداملا

 ةدناعموأل ل ز ىغموأ ل هملرداو كرومأ نمت ر.دتساناوهنمرابتمالات بِجأ امناداد نه

 امدرىلعةوق ىرهظو كسفندنعلاارذ_ءكبأر نمتنّحا امناكربب دئاطخوأ قح

 تافآلا بولغ نمانبم> و ركدذلا راش ناو ةلاقلا يف كيلع نيغابلا ةنوومل افيفذتو ته رك
 ْ مللا ءاش نا كاةالخ أ يلع
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 لقلقمنف ةماعلا م مترباسمو مك اوم ىف مهسفنأ طب ىلع مهرادتقاةلقا_ممةج

 هبكوم فل بةمنمو هلو>لاجرلا بالجا هرطبب وةفخلاه هد راتانتالا رثكب هصخش

 كب رحتواج رميمري_بلاىقفادمالاو هلا كح اضتلاو هلةيحاصملابةرباسمةبعادم ىلع

 لمجلو كتكمه كلذ ىف نسحتلف هتيطا ف خأو هلع رسأك اذ نأ هللا اعرست سم حراوجلا

 ثدح ىلا تفتامري_غرظنلا قرطمت ناو الاكلابقإ كائاسمىلعل قملو كتبعرهسف

 .ناقكب رحلاب كح راوج ل ةاقتريسلا ىف فخأالو هتثداح كبكوم فك هجوت هلع لبقمالو .

 رتتتسبو ةيمأ بويع نمريثك ىلع بلدةلاح نمكإ:يىنهعادتداو ىلاولا ةراسم نسح

 ] هلاوحأ

 كنوايقس وةصصنلال بق نمكنوتأب وةباعسلابُّك لانو عريسساماوقأن ا ملسعاو

 كواعجل هريحلا هوشع كنوئطو وةبشلاو ءارغالاب كنوعدت_سوةقفشلا راهظاب

 ٠ هوفرقنمىلع ملقيدصتلاو ممن لوبقلا فكن مهعضوم ةماعلا لاككتساىلا ةعيرذ مه
 ةموتب نورعمالو ةر.شب عاسك ةهفاشمىلا ناضاالف ةناظلا ىلا هأ ىف كءاوع .رسأوأ يا

 «فةقيقحالام كتءعرىلعاإ مح :وك:,دىفعادتسال ْكَضرعيفة_عدب ىلابوسنمالو

 مونم كلل اربط وايعاسمبملعدب مدقأ 0 وق ضارعاىلعءاا.-< و

 اهدنتم

 وهو كلذءاهتناهملا كداوق نيكد ون نت ب>أ نمو كط ري حاص نك | و

 عفت ربامىلعك يلا كلذ هنيلمث مهكتاصن نع صحافلاو مهلب واقأل عقسملاو كئلوالبومنملا

 اباوص ناكن اق ةماعلل كلذ ربظد نأ ريغ نمك.ًأر ىلع هفقتو همف كل صه ىهأتلهنمهملا ٠
 وأ اهنمجئابلا تاانف بذاك اه ىجسرةط رفوأ ل هاجهب مذقأ أطخ ناكن اوهنوظح كلان

 هطب رفتىلابساتملو كد أطخلا كلذ بصعد ملاك_:هيلاك بلاو نمردب وةب وقع مولظملا
 همفمذلا عضوم نمتولخو

 الوةلاقراطدح اذ خ لوا الوهمفا رظان ئث ىلع دقيالف ىلوت نم ىلا مدقتو كلذ موفاق

 عفرب ىت> هنقب , رطةححو هتءارب راهظالهنع اخ اص دح أل مدس لذ الو هب لاكنمادح أب قاعد

 قملا ىدنمو قدصلاةرج ىلع هتيضقْكَملا ىهن» و هصأكنلا

 كيماعهللاخدا ريغ نى ءكلذ ىلومؤهن 7 ىهأ 3 وقعل ازاي وأ سخن المس هيلع نأ رناق

 تدجوناوةب ونع ظاغالوهوركم كدب ىلعر الو كاذ| ىو آملا ناكف هك كنمةبفاشمالو

 هلنسةيلقتب هيلع ماعن لل ىلوتملاتن أت نك ايلخهب ىرقامتناكوال_بسهنعوفعلاىل
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 هللاءاش ناه.دأو نينموملاريمأ

 . نمعرولاوهقفلا لهأ لرسىف كؤالخدوكتاولخىف كؤاساجو كتناطب نكسل مث

 نئارقنيب اهلاصفهتطيخورومألا ف .راصتب نسل اهتكسنحدق نع كدا وق ةماعو كتب لهأ

 ىأرلاعضاومو رومألا نساحم افراع اهرا اوطأبس كروا-منونفىفرومالاهتبلقو لزبلا

 ةعاطلا ىلع ريمضلا ىوطمةهصنلا نومأم

 مهنمكيلافطعباسانئتساو ةبيحلا كب مهم عدت ست اراقو كاسفن نم مه .ريضحأ مث

 كعطقب و ىأرلاةفاخس نم كدعرشتننأو رك:اعك نم مه.صاقأ ل غيافاصن اوةدوملاب

 ركفلا نود

 هلاحالكلدف كباوبأ بعت فلغأو كر ومس هنودت يقل ًافرسد توم -خ نام هتو
 نمنو رباع عاف كلذةعاذاىرأ امولعلوام ترتّسان او كنعرهاظ ةماعلل وكم

 هنافكنعهالخدسو كسفن نمكلذ ماكح ا ىفهد_ةّف نطاوملا كلت ىفهب عطقني نمتالاح

 . كناكموكلاح ل ةمىف ناك _:رمعرشوأر يي ةماعلا طغلوةلاقلاءوسهيلا عر سأ دح أسيل

 كتماع نمدحأ كيف زمغ نأ كاياو رظتنملا و جرملالمألاو هللا نيد نمهبتدصأىذلا

 هتمال نمولختالو هبمعشا زتعنالا ع كدنعقطنلا ىلا اغا سماهم دح ةفعضد كمدخ ةناطد و

 كنمو ربنأالا ؛لد_:عكا:ىلعاو رتجينلو ايدابنلعوارهاظ مننا هيفآةلاقلاءوس نمأتالو
 ظ اهاصمخرتو اهنلالوبقواهلاءاغصا

 ىتلا احا ضملاو حارملاوتاياك-خاوتاهاك_فلا نم ئشب كل د_:عضافس نأ كايامم

 بيعلالاةمدسحلالهأ اهيذدح وةلاهملاو وذاهوح عرمستيو ةلاطبلا لهأ اه فخس

 مدهو ضرعلا ن ردوىأرلا صن نم كلذ ىفام عمهنودحح قح ىف نعطلوهنوعفرب

 دادلارجحلا ىف رانلا نوك مدى نب ةنماكلاءوسلا عابطةوقوةلفغلا ليثأتو فرشلا

 ررطأوةوطسى وقأد_>أ ىفتسلو همس ضن دقو'هضيمو ىفب فوهر رحال حدقاذاف

 ١ ىوذولاحرلا لافغأ نمكنس ىف ناك ن مىلا ابهنمبيعلابهبلاعرسأوانوكىبعأو !ادقوت

 اهمسو مهلعارهاظاهعنال ياعاةطانر ومألاتامسمهياع عقب مل نيذلاةثادحلا ىف ناوفنعلا

 ١ قتمصلامم خابسملو مهنع رك ذلا نسح ةعنذم مهلضف ةماعلا ةرهظما_متماهشمبضحت ماو

 دسحلالهأ راصبأداوموىتبلا لهأن سلا قطاون مهسفن أن عاهبنوعفدب تاعّمسم ةكرم لا
 .:ر:ةردقلاو'ناطلسلا لهأ نمريثكسل زال بيع فيطل كسفن نمدعتمث

 نطاومى مهو ةعنيجهو ممر داسفىلا م عرستا مئافهبتلا ةوذو عرذلا راطقأ
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 سيلب اعدخاهمال كتافغ ضرتعي وكةكله لوا ودعك كئادعألك ناملعاو

 اهرمث_ءر.هللابذعتساواهنماسرت#اهقوتو ابناحاهرذ_>افهتديكهدئادموهركملئابحو .

 هرادصادعيكيأراةب ونشمالذفان مزخو هيف ةيثوالقداص مز يك يلع نرصانتاذااهدهاجو .

 كشةجلخال ةدكح ةنوابعمةاناالةمراص ةءاضمو هينذكتىف عمطمال ب لاغؤدصوكيلَع

 كلةيقاو ىهوك نم هيلا علطتتام نوداهعطقو كن عاهد رىلعللا قدصةئىربط كلذ نافاهيف

 بصأأو|_فةكلمهب ند زاق كنود نمسعكيلعةرتاس ةماعلا اضركل بعادك. رةطخس

 اهماس نعد رصقتواهغولب نعل عطقتىتلااهءاعق ونواهنمةددجلا اهعضاومكقالخاب

 هنافبجعلا نمكلاعأل انصح عضوملا ةءاصا ىلا بلطلا قبسداحلا زرحهتياغنغ واب لواخ
 تاداعلا ىواءةلهآملاتافآلا نمكقالخ اس راح ةكلهلاداقموةءاوغلا لوأو ىوه ا سأر

 كإةعىلعت افآلا ”قوتف نهولا لد وعايضلارشتناوةلفغلاتتأث يح نماهرا ثا ميمذو

 رظنلا صخو ىأ رلالاحو ىهنا !اىوذد :ءكبأ رقيدصتاها راما رهظمس قجلادهاوش ناق

 نينمؤملاريمأ هيفكيلامدقتامل ردح اق دصلا ناسل اب و ركذ لا دوم ك.سفنل بلتجاف

 اهمكحم كتقثهلقو كنماثمح نمك يلع تافآلا لوخ د نما زرككم
 للذتو فاصنالاب كلدنج ىوادتو نامكلاب لرسنوصاودصقلاب كرومأك ا نأاهنمو

 كيباصمو لمعلاتوفولالملاابقتوفكتانأو كدوأم وقتي ب ومع نطو لدعلا سفن ٠

 ةحارلادامعاوةلفغلا نماهسرحاق كا واخوها ةاناباهفنتك او رظنلا ةءوراهبعردف

 هوقو مهفتلا نس>هعراف كعاةساوةلاقلاءوسهيف فخو ظفللا ىعهنعفنافكتمصو

 فرسلا نمهبفز ر حوى سحلاى وذو ف رشلاتاتوس هلدهئاف كءاطعو ركفلادابشاب

 كدب وقعو ةمكشلا ةوقدهرضحأو نواهتلا نعهعزف كل هاحو لجل نمهعنماق كءامحو

 ذدخو قوق+لا ليطعت هلخدتالف كوفعو قاقكس الا لهأ اهدمعدو طارفالا نعاهم رصقف

 ءكديعتوةنفاثملاءوسو ةءاذبلاهنمعنماق كسانئتساو ندلادوأدب مقأو ض رتفملابجاوهب

 فناف كتمزعو كتم اس عدتس وكتوقغرفتسيالت اعاسهردفواناقوأهذفن كلرومأ .

 ودزلان ع اهدبقو رطبلا نعابمكشاف كتاحرفو .مادقالا جالو ىأرلاةلجناهنع

 نبجلانع(اهفرصاف)كتراذحوع وضخلا مالستساو ىأرلا شهد نمابرطخ+ كتاعور و

 بلطلا نأ نمهعنماو ت افلا فو هديققف كءاجر ومزحلل اهءدمعاو
 اهمكحأف هلوح في راصتوهللا فئاطلب لقعلا ىلا لصاواهنمصقنلا لئاخد عما وج هذه

 ةلظع كبت غلب ثيحيلا اهنءءاهتئالاواهدش ار ع ذخألا ىلءامزتعماهل ظخفحلا ف حدقتوافراع .
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 هتم اسر جهو همبف ةعحوهفنكل الذاو ذك فيطلب هملعادأعم هكردأ

  ىفهيلع بجاولاهّنلا قحايدرؤم ك.لعةجحلاباذخأك بلا نينموئملاريمأءدقتدقو

 كحهزن نأو جرب نيتمؤملاريمأوهدلولقمخشلا ىنعملا دلاولارظنءاموكةحءاذقو كداشرا

 لك نمكنص< نأودحأب قاحهو ركم لكن مكمصغد نأو عمط هل شه حبق ئث لكن عدلا
 هب رب وهدوعي لزب ملام نسحأ ك.ف هغلبب نأو قلخوأ ند فءىصاىلعتل وم ساةف

 رهزأ ىفكب ةحتالمركل ا ةطسدب كل ةحجْمو ىرشلااّةو رذىلا كب ةيماشةم_نراث 1نم

 ؛ارضحب وىوهلا غدز نمك. مصعد نأو ك:طامح هلأسأو ك.ءلع فايس هلئاو بدألا ىلاععم

 وحالإهلىفوالو ريخلا ىلعنيعنالهناقهمفداشرالا ىلعاناعمىمؤوتلا عاود

 ادصاق اه رابخ ب كر وراكلاسابمأ نك اهلا وأ قداضم ىغفتكلاسمةمكحلل نأ معا

 طد رف ىسشتالو ةفخلا فخ س فاعنال اهناواهزع فس ثواهحر سنمأو اهتبقاعةعسىلا

 ريغنم اهلضفب ةهج لك نمةمك-هلا قالخ أك :قلتدقودح نماب اهف ىدعتنالوةلفغلا

 | 12 اوابلا رك اب تلئأتلب اهتورذالانملا لواطتمالوابك ارداف تصل عت
 تزرحأامدعتقافاهرئاخد سفنمت ز رحأواهصاصم بابل لان رهث ماهر هاوج قمع أ اهنم
 تدصأ امف سفانو

 ارثؤم كرومأ عبجىف هللاىوقتصالخابهيلا كةبسو كلذ ىلع كءاودحا نا ملعاو

 ةطابحلا نسحديزلل اطبتر مالا رك اشْكءلعدب معنامماظعاو هّتعاط ىلع كرابطص اواحل

 نافةفرعم ةلاهجوأنواهتةنس وأ عايض وأ هلفغو أل المة م اسهنمكإ> دن ناهنعبذلاوهل

 ةماخلاو باححألا نمدارفنالاوةلآلاو ةوقلا نمهلع ادّمعمهمفرظنوهب .ىدبامقح أك لذ

 اض رهب بلطام غئلبأ هنادبازرصتمههنك ىلا ىدلاوهل ارث مهيلعدهعاوهملا اًمجاله,كسمف

 كمبفو كظحلهتلا ؛كلد_ٌثرأواحالصهعأو امع_سهدوعأواباوث هلزجأو ةلأس مدح أو هللا

 هدوم ىلا كلة, ذ+أوهدادس

 كفن نمهقارسثا ىف ةمال-لا كنمر هظد وهغوابب كيل رعنب حابص لك ىفهلل لعجا مث

 روبظو منغ وبسو ند. ةيفاعو ةحصيك اذ ك.ءوو كايإهغالبا ىلع اركش هلل هلع ابدصن

 هتءارقب كظفل نب زتوهبدأ فكر ددرتأز ج ل-جوزعهللا تانك ن مأر قت ناوةمارك

 نمبولقلا ءافّس بفناق هماش:«ىفا اركفتم هميفتو همك قارظان كلقع ه رضع و

 . ىدهوئثلكلاناسترونلا ملاعمءايضو هفسافسو ناط._ْكلاسواسوءالجو اهضارمأ

 تائيسلاحاتفموتانسحلا قالغمهناق كاوهةدهاجع كةندهعن منوم موةلةجرو



 كك

 كلذ نمكبلعهدر وام غرف م كتمعرو ؛اروكرومأوكلاع ئاوح هدئعامو هثرماومو

 هضماق مرزحلاوقحللاةفاومناك .افهلربدتلاو رظنلار وكاإةعوكمهفو كلرصب وثكعمس

 نككالو هنعةلأ لاو همف تدثتلا ىلاهفرصاف كل ذلا لاك ناك اموهمذ للجو زءهللارخساو

 ةءاقتسالاو ءاقولاالإدحأ ن م لبقتالو مهلا هنتوؤد فورهع مهريغىلعالو كتمءر ىلع

 رظنلارثك ًاوكيلا ىباتكمب هنو كلذىلعالإ ورعملا نعئصنالو نيماسمارومأ ف نوعلاو :١

 نكسلو هلهأو حالصلا عمل جوز ع هللا ناق ؛لرومأ عج ىلعهللاب نعتساوهب لمعلاو هبف :

 انيك-ةوازع هلهالواماظن ه:تبدلو ءاضرلجوز ءهللناك امك تي غرلضفأو كتريس ظعأ :

 كنالخو كدشرو كةيفوتو كنوع نس< نأ ل جوز عهللا لأسأ انو احال_صوالدءةمذللو

 #* تاكا ديا دبع ةلاسر كن

 تادر_فملالئاسرلا نمو موظنملاو روثنملاهباتك ىفرهاطىنأ نبد_ج أل ضفلاوألاق

 ىىجراخلا كاحضلاةب راك هجو نيح ناو ىم ن. هللا د_بعىلا حي ندجلاد_بعةلاسر

 اهانعمىفاط لثمالابنا لاق. هناق بو راو شو.ملا ةمبعد

 ىفاجلا فال هللا ودع ىلا كرءجوت :ر.هيلع مزتعاامد نع نينم ما ريمأناق دعبامأ

 ضرألا ىفاوثاعن ب ذلاهعاعروةكسلحلا ىواهموةنتفل ا عظوّةلاهملا ةريح ىف عكستملا نار عألا

 نأ حال هج هماس لهأ ءامداؤاصئس او ار فك هللا متناوادب واقافخساهمرحاوكسمتناو اداسف

 كلم ادهبع كإةنترطضمو كلا وح أل ئاخدوكنو ؤشءاوعو كر ومأف ئاطل فكيلادرعي

 هللا كءنطصاثدمح هتفالخ وهلا ند نمةتلد_ج او تنك نا ورهتظعكلع رش وهن دأه مف

 كس أ ىنب وكم نود كلذ, كلاصص#درعلا ةبالول

 ىصيصخو (نيدلا) ىفةقءاسىلوأ اوناك نإ ةفرعملاةهدق::هملعالادهنهنلا صأامالولو

 نينمؤملاريمأ نمثل < ىف هلهأ هلارباع كايإهّللا عانطص | ىلع كننم نين هوما ريمأ د فعال معلا ىف

 هربب دتهب ا شن ىلع كئالمتساوهمش دوم كا ءازئناوهقالخأت ئاغرىلاك ةبسو

 اوماعتممل وم-معاقنت نماماإ هونقل ومومسفت دنع نمهعلا اودخأن و دوؤملاناكولو

 م-هنعبيغلا لعب رئأتسملا مهقلاخة لزم مانعضو وبيغلا ملع هانلصا مريغدنع نمش
 ذيفنتوهناطلس فتثتو همكح ىف#ةعَتل مهءاحاجتحاو هتيهالإ ىف هثينادرفوهتينادحو

 مل رع وبا ل_ظفلا صولا ريشا ىفوملا ملاعلا ن كلاوهتئشم قداس ىلعهتدارأ
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 رظناوكئاطاسرومأت مكحأو كل سفنوك ندب تحرأ هلعمون لك ت يضمأاذاوهنم ضر

 مهترهاظمو كلمبعدومت دهشو مهني وطءافص نقيتس نفمونمن سلا ىوذو سانلارارحأ
 تلخددق ن*تانويبلا لهأدهاعنو مهملا نسحأو مهصاختساق هل ىعأ ىلع ةضااخن او حصنلاب

 ىرظنلا كسفندرفاوءاسم مهاد اودحبال ىت> مهاح حلصأو منوم لقحاف ةجاحلا ىلع

 هقح بلطدهل م_ءالىذلارقتحما وكيلا هتماظم عفر ردقدال نم ونيك اسملاوءارقفلارومأ

 مهحناوح عفرب مهرصوكتبعر نمحالصلا لهأهلاثمأب لكو وهتلأسم ضقاو هنعلسف

 مولمارأو مهمات و ءاسأبلا ىوذد_هاعدو مهسحأهنهللاحلصد اع اه فرظنتل كيلا م مالاحو

 هللا حلصيل مهةةلصلاو مهيلع فطعلا ىفنينءملاريمأب ءادّتقا لاملا تيب نءاقزر مه لعجاو

 مهم نآرقلاة لج مدقولاملاّت يد نمءازجالارحأو ةدايز وةكرببكقز رب ومهشيعكلذب

 اماوقو مهدوتار ودنيماسملا ضرك ب صناو مهريسغ ىلعةبار لا ىفهتب رثك ألنيظفاحلاو

 لاملا تدب ىف فرس ىلا كلذ دود امم هتاوبشد مهفعسأو مهماقسأن وملاعب ءابطأو هنوعفرب

 عفر نود مهسفنأ بلطت مومهضرت مل مويتامأ لضفأو مهةوةح وطعأ اذا سانلا ناىلءاو

 سانلار ومال فصتلا مريباعر و مهنم قفرلا لضفوةداي زلا لين ىفاعمط ممتالوىلا موتا"

 ىفبغرب نم سلو ةقشمو ةنؤمهب لائتاغاب مهركفو هنهذ لغّتش وهيلعدرءامةرثكل

 ىلا هن ر قيام لبق ىذلاك ل جآلا باو لضفو لجاعلا فهر ومأ ن ساحر هد ولدعلا
 كسار مهل نكسو كهجو مهرأوكيلع سانلانذالا رثك اف هّتجر سكّملب وىلاعت هللا

 كلضفو ؛لدو<فطعءاو قطنلاو ةلأسملا فمن لو لرمشب رهظاوك حاج مهل ضفخاو

 نانتماالو ريدك تربغنمرحألاو ةءدضال ساهلاو سفن نطو ةحامس طعاقتمطعأ اذاو

 ىضم نموابندلا رومأ نم كرئام ربّدعاو ىلاعت هللا ءاش نا ةحك رم ة راحت ىذ ىلع ةمطعلا ناق

 كلاوحأ ىفمصةعا مل ةدئابلا مألاو ةيلاخلا نورقلا ىفةسايرلاو ناطاسلا لهأ نمكلبق نم

 هناتكوهنبدةماقاوهتنسوهتعن رمد لمعلاو هتبح دنع قوقولاو ىلا عدو هناك سدتلا من اهلك
 نءكلاع عمجبام ف رعاو ل -جوزعهللا طخغسيىلا ه«عدوهفلاخو كالْذَدَق راقامبنمجاو

 مهترواشمو ءايلعلاةسلاجرثك ًاوافارسسا قفنتالو امارس عمستالو اهنهنوقفن. ولاومالا

 مرك !نكلواهلاغمو قالخالامراكمراثب اواهنماقاو ةنسلا عابتا كلاوه نكسل ومهطلاخمو

 ىقكيلاكلذءاهنا نمك دمه هعنفالف كيفابمعىأر ذا نمكملع كتص اخو كملع كئالخد

 كلاعرظناو كلكب رهاظمو كئايلوأ حصن أك ئاوأ ناق صقنلا نم ءفامكنالعاو ؛لرسس

 هبتكب هبف كيلعلخدياتقو مهنءللجر لكل تقوف كياتكو كترمغح نيذلا
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 ملال ةمولالو هلماجالوةاباحك ةيعرنمدح أ ىفنذخأتالو ةجحلا ف غلباو ةبشلادنع
 ةيعرلا عمم قفراوْكب راعض اوتو ربّدعاو رب دنو ركسفتو رظناوبقار ونأتوتبثتو
 مظع ناك ل-جوزعهللا نمءامدلانأف مد كف ىلا نعرسسن الو كل سفن ىلع قحلا طلسو

 ازعمالسالاهللا هلعجو ةيعرلا هيلع ماقساىذلاج ار خلا ىلا رظنل اوابقحريغباهاك اهنا

 الذمهتدهاعمنم رفكلا لهألو اظيغو ابك هدد_عوهدد_ءلو ةعسوت هل هالو ةعفرو

 نءأيههنم نعفرتالو هبفموم_علاوةب وستلاو لدعلاو ق+ايهءاحص أ نيبهعزوفاراغصو

 هنذخأتالو كتيشاحو كّتصاخ نمدحأ نعالوْثال بتاكن عالو هانغل ىنغالوهفر شا فد رمش

 مجان وخلا لو اكسانلا جاو ططشهبفأ سها نفلكستالو لامحالا قوف نم

 ةءاعلا ىضرلءزلاو متفلأل

 كنال كةيعرإ عل هأ ىمسام اوامعار واظفاحوان زاخْ كك :ءالول تاعج كنا ملعاو

 م وقتو مهحالصو مهم أ ماوق ىف هذفنو موقع نم كلوطعأام.بنءدفت يعفو مسار

 ١ ةساجلا معلاو مقلابةربخلاوةب رجتلاو رييدتلاو ىأرلاىوذ مهلع لمعتساو مهدوأ :

 الو كيل ادنسأو تدلقتامفةم زاللاقوقحلا نمكالذ نات قزرلا فم_ملععسو و ىفافعلاو

 تيعدتسا مجاولا,همفْسقو هترث | ىت 1 ل اق فراص هنع كنف رصد الو لغاشهنعكنلغش

 ىلع تنعأو كةءعر نمةبحلاهء تز رحأو كاع ىفةثود> الا نس وك رنمةمعنلاةدايزهن

 رثكو كروك ىف ب صحخلا رهظو كناةمحانبةرامعلات فو كدلبب تاريخا تردفحالصلا

 ءاضقاب ةءاعلا ءاضراو كدنج ضايتراىلعء لاذ تدوقو كلاومأت رفوتو ك-جارخ

 ىقتنكو ؛لودعدتعك لذ قلذعلاىطم ةاسسلا دو تسنكو كشف ندا
 ؛ل ىمأ نيعمد# أ. هملعمدقتالوا ذه ىف سفانتو ةدعو ةوقول آولدعاذاهلك ”لرومأ

 كيلا بتكت وكلاعرابخأ كري انممأ كلعنمةروك لك ىف لعجاو ىلاعيهتلاءاشنا

 مهسعأتنأت درأ اذاواهلكم رومأل نب اعمل عىف ىلهاع لكعمكن اك ىتح مهلانعأو مهريس

 غامدلا نس> هيف ت وجر وةيفاعلاو ةمالسلات بر نأت تدرأ امسقا وعر ظناف ص أب

 مب رهناق هتدع همف ذخ من هر معلاو ريعبل لغامجدار هنع فقومفالاوهضماق عنصلاو حصنلاو

 هيقاوع قرظند منافهبحأو ثللذهارغأف ىو ام ىلع هان دقوهرومأ نم رم ءأىللجرلارظن

 ةوقلاتلا نوعدعب رشانو تدرأام لك ىف زم لا لمعتساف هيلع ضقنو هللا هكلهأ

 نأمل _ءاو ترخأىذلا موب لي نم غ رفاو لرومأ كال روراعتلا و :ضرك

 ىتَح كالذ كلغ شيف نيمو لع ك_.ءلع عمجاهلعترخأ اذافهيفاع بهذ ىضماذامويلا
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 نيلاوثالو ارادغنئمأتالو اماعنقدصتالو اودعنئهادنالو !ر وفك نلصنالو ارجاف

 الو اريقفالئاس ندرنالو اناسأإ ”نرقةكآلو انئارعةندمحالو ايداغنعبتت الو اقساف

 انضغنريظنالو ارذ:نوهزتالو ادعومنفلذتالو اكهضم ٌنظحالتالو الطاب ناس

 ندفادت الو درخألا ل قو رثتالو فس نيك تلو اح ع نيشعالو امد نيسأتالو
 رثك أو ايندلابةرخآلا باوثنيلطتالو ةاباحوأ هنمةبهرملاط نعنضمغنالو اباتعمايالا

 ىأرلاو لقعلاىوذو براجتلا لهأ نمذخو محلابك_فن لمعتساو ءاهقفلا ةرواشم

 رثك أمهر رضناقالوق مل نعمسالو لخلاوةقرلا لهأك تروم ىف ناخدنالوةمكحلاو

 0 اذاكنالعاو ح هلا نمكتمعر ىهأهمفتابقتسااملاداسف ع رسأ ئش سلو موعفن نم

 ناث اليلقالإ ارم ا قتسي مل كا ذك :ك اذاو ةمطعلا لملقذخألاريثكت نك اصد رح

 نمكلافص نملاو ومماعروجلا هرتو' ممل اومأ نع كلاب كتبح ىلعدقعتاتكتمعر

 ناسنالاهب ىصعام وأ نا لعاو شل بنّتجاف مه ةيطعلا نسحو مهلع لاضفالا, كابل وأ

 نوحلفملا مهكئلوأف هسفن حقو نمو لجو زعهللا لوقوهو ىزخل زنع ىصاعلا نادهب و

 نمدوحلانانقبأو ابيصنواظح كئبف نم مهلك نيماسلل لعجاو قحلاب دوجلا قد رطلبسف

 مهني واود دنحلاادقفتوابهذمو المعهب ضر اواقلخ كسفنل هدد_ءاف دابعل!لامعأ لضفأ

 كاىوقتف مهنقاف كل ذيهللابهذبل مهشاعممباععسوو مهقاز رأمهلع رداو مهتنتاكمو

 نمناطلسلا ىذبسحو احارشناو اصواخ ؛لىهأو كتعاط ىفم_م واقي د زتو مهنى هأ

 هتقفشو هشانعوهفاصناو هّنط حو هلدعىؤفةجراذ هتمعروهدنج ىلع نوك,نأ ةداغشلا

 « لمعلا عوزلو رخآلا بانل لبسف راعشتسالا نيدايلا ىدحإهو ركملدازفهتعسوتوهرب و

 احالفواحاحت ىلاهنهللاءاشن ا قلاب

 هللانازيمنال رومألا نم ئث«_قوف سيل ىذلا ناك-لا,ىلاعتهتلا نمءاضقلا نا لبعاو

 حلص: لمعلا و ءاضقلا ىف دعلاو لضفلا ةماقاب و ضرالا ىف سانلا لاوح أه بلع لدعدىذلا

 ةشيعملا لص#و مهقوقح سانلاذ_خأتو مول ظملا مصتنب ولب_سلانمأتو ةيعرلا لاوجأ

 عئاربشلاو نسلاىرجتو نبدلاءوقيو ةمالسلاوةيفاعلاهللاقزرب وةعاطلا قحىدوؤد و

 ىفماوفطنلا نععروتو لجو رءهللاىفدّدشاوءاضقلا ىف لدعلاو قل ازحنواهم راح ىلع

 كي رنكيلو مسقلابعنقاوقلقااورجضلا نعدءباو . هلجعلا للقاودودحلا ةماقال

 فقو مصخلا فصئاو كةطنم ىف ددساو كتمصقمبتناو كس رج عفشاو 6

 لصالاب ضايس (1)



 تاكا
 ةيقلا نآلاهتاخةمغلاو روزلاومأملا سأربذكتلا نأل_ ذكلا ىلع ةءارماو بونكتلا
 , قدصلاو حالصلا لهأى حأو سضأ اهعبطل مقتسدالو بحاص هل اسدالابلئاقو اهبحاص سال

 زازعاو ىلاعتهتلاهجو كنيدي غتباومخرلا لصوءافعضلالصاو وقحلا,نقارشألازغأو

 كنأر اهنع قر صاوروجلاوءاوهألا ءوس تدتجاو ةرخآلارادلاهباوث ىف س لاو هيهأ

 ةفرعملابو مهيفقحلاب مقومهتسايسيف لدعلاب ,عنأوكتمعرا كلذ .:رشدتأر ربظأو

 ةدملاو كايِإ وإلاو راقولا ارثاو بضغلا دنع كتسفن كال ءاو ىدهلا لمس ىلا كد. ىبتنت ىلا

 عب سمك لذ نافءاشام لعفأ طاسمان أ لوقت نا كايِإ وهلدس تنأ|مفرورغلاو شيطلاو

 ه.نيقيلاو هيفةمنلاهلل صلخاو هلكت رشالو .هد_>وهتلانيقملاةلقو ىأرلا صقتن ىلا كيف

 ةمقنلا لولحو ةمعنلارييغأد حت نلوءاشب نمهعزنب وءاشد نمهبتؤيهتلثالملا نا لعاو -
 اورفك اذاةلودلا ىف مف طوسملاو ناطلسلا اععأ نءةمعنلاةلهج ىلاهنمع نتمادحالا

 نكلوك سفن سفك نع عدو هلذف نم لجو زعدللا مهات ١ اماولاطتساوهناسحإ وهلا معن

 ةرامعو ةيعرلاحالصت ساو لدعلاوىوقتلاو ربلازنكستو رخدنىتلا لزونكو كرئاخذ

 مهفوهلل ةثاغالاو ,مئامدل ظفحلاو مرومالدقفتلاو مهدالب

 ةيعرلاحالصا ىف تناك اذاو ومنتالنئازمخلاىفترخذو ترثك اذا لاومألا نإ 0

 باطو ةالولاهبْث نب زتوةماعلات -ءاصو تك ز وّتف م_منعةنوملا فكوم_مقوة>ءاطعاو

 مالسالا ة رام ىف لاومألاق د رفتكنئازخزاك نكملذ - ةعنملاو زعلاهمفدقةعاونامزلاهب ٠

 موصصح كلذ نم كتم رفواو مهةوقح كإلبق نيذم وما ريمأءاملوأ واىلعهنمق رفو هل هأو ظ

 . تبجوت -اوكيلعةم_عنلات “رق كلذ تاعفاذاكناف مهشاعمو مهر ومأ لص ام.اهعنو

 ردقأكعوْل_ةيعرلاومأ عج وجا ارخ ةبابج ىلع كلل دن تنكو لجو زعهللا نمدب زملا

 تدرأاملكب سفن بمطأو كل_تعاطل ساسأ كنا .>! وكلدع نم مولع عسا ناكو
 | قفنأاملاملا نم ققسااف هيفكتيشخ مظعتل وبابلا اذه ىفكلثددحامفْك سفن دهجاق

 امندلا كك م_سنتنأ كابِإ وهيلعمبثاو ,هركست نب رك اشللفرعاو هبقح هللا ليدس ىف

 طب رقتلاو طد رفتلاثرو نوابتا| ناف كاع قام نواهتتف ةرخآلال وهاهر ورغو
 دق ىلاعنو هناص_سهنلاناق با وثلاج راهبفو لسجو زعهلا كاع نكملو راوبلاث رونا

 هللا كدزي دة عاق هيلعو ركسشلاب مصتعاف هل_ضف كب دل روطأو اين دلا ىف ك يلع هّممعن بس

 لضفو نيئس#لاةريسو ن.'رك اشأاركشردقب تيب ل جوزعدهللاناق اناسحإ واربخ

 نجرتالو ادساحنيئلاهالو ابنذنرقكالوةما ركسلا نمسدلاو معنلا نم لجاوف قحلا
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 ةيمطلاو ل حال ريقوتلا نمسائللو هر وهب ط ىفام عمداءملا ىف ىلعلا تاجر دللاكر دوالالجاو

 الواعفن نيدأ و ثسلف املكر ومالا ىفداصة قالا, كماعو كلل دعل ةققثل اوك سنالاوكن اطاسل

 قيفوتلاو قيفوتلا ىلع ليلددشرلاودشرلا ىلاةيعاددصقلاو هنمالضف عج ا الوانمأر ضحأ

 سعقتالو ابلك كايند ىف هرئافداصتقالاب ةيدالا ناسلاو نيدلا ماوقو ةداعسلاىلادئاق

 ربلاراثك_ةسالةءاغالو دشرلاملاعمو ةفورعملا ناسلاوةطلاصلالامعالاو ةرخالا تلطيف

 هتمركر اد هللا ءاملوأةقفا ىهو هتاض هو «مجوهب تلطت ناك اذاهل عسلاو

 كلسفت طو# ناك اوبوثذلا نم نص و زعلاثر وبايندلا نأش ىفدصقلا نالءاو

 : حلصو كلي ردن دزتولر ومأ متتهب دتهاوهتأفهنملضفأب ؛لر ومأحلصتسالو كدت هو

 ف هملا هليسولاسقلاو تيرم يذلا هيدنلا ورع لاعلان طع نس او ةلتءاعو كاساع .ٍ

 نسح كنأش نم للءجاف م[ «مهب ةئيسلا نوناظل اوءاربلاب موسلا عاقباناف هسه ف نكست

 ثنهو نم لياقلاب تك اعاهناقازمعم ؛ل سه ىف ناطمشل اهتلاود_عندح الو مهتضاي رو

 ةوق نطلا نسعد كنا لءاوك شيعةذاذل صغنءام نظل اءوسى معلا نم كيلع لخ ديف

 ةماقتسالاو كتب ىلا سانلاهءاوعدتو كلر ومأ نمهتءافك ت دبحأامهب ؤتكستوةحارو

 ثعل و ةلأس المعتس نأكتمعر ةفأرل اود اهصأي نطظلا نس>كعنع واهلك ر ومآلا ف

 لد اهحلصن وابعد امف رظنلاو ةمعرلل ةطاملاوءاملوألار ومال هرشانملاو ؛ارومأ نع

 7 1 مهان وملل->و مهتاوح ىف رظنلا ىفةيعرللةطابحلاوءايلوالار ومالةرمثابملا نكستل

 درفتو اذه عج ىفك تبن ف صلخأو ةنسللءامحأو نيدللءوقأهنافكلذ ىوامت ةهلدنع

 هللا ناف ءاسأ اهذوخأمو نس>أ ا ىزجو عنصاعع لو وسمهنا لع نمدرفتْك فن م وقتل

 جم هاعرتو هسو سد نم تالسأف هز زعوهعبتأ نم ةروازعوازرح نبدلا عج للجو رع

 امو مهزانم رد_ةىلع مئارجلا باكعأ ىف لجو زعهللادودح ءقأوئدهلاةقب رطونبدلا

 َْق ْكطد رف:ىفنافةب وقعلا لهأةب وقعرخؤدالو هيف نواهتالو كاذ لجعدالو هوقعسا

 عدلبلا بناجو ةقورعلاناسلا,كللق ىف !ل سم[ ع زعأو كن نسخ كيلع هدسفيامكللذ
 ريخخا تد_عواذاو فوأف ادرع تدهاع اذاودت اوما مقتوكنيد كليسلتاه.شلاو

 لوق نعكناسأ ددشاوكمعر نم بن ذ لك نع ض+# ااه عفداو ةنسملا لبقأو هزحتاف

 تد رقتابلج او ابلجاعيف كر ومأداسفلوأن اف ةمغلا لهأضغب اوروزلاو بذكسلا



 تام

 . ه( نومأللادئاقنيسحلا ن رهاطٍباتك ع

 رهاط ونأهملاب تكتف امهنيبامو رصموةقرلانومأملاءالواملر هاط ن هللاد_يعهئبال

 بادآلا نمهناطلسو هتلودىفهيلا جا امام عيمجءاصوودفهيلادهء ووش راما

 مهشلا نساحم روما وةيكولملاوةمعرشلا تاسامسلاو ةءقلذاوةمنيدلا

 قوسالو كلم هنع ىتءةسدالاه

 ةلبازمو هتبقاسموهتيشخوهل كد رشالو لجو زءدهللا ىوقتب كيلع  دعبامأ ٠

 ءلداعلركذلاب ةيفاعلا ىفهتلا كسلأاممْزلاو راهنلاو ليللا ىف كتيعر ظفحاو هطّضس. ٠
 هللا كمصعباع هلك كلذ ىفلمعلاو هنعلو وسمو «ملع ف وقومو هدلارئاصتنأ امو

 كنلا نسحأ دقىلاعنو هنا. سهللا ناقهباذع ملأ هباقع نءةمايقلامو كمي ولجو زع.

 هقح مايقلاو ممفلدعلا كمزلأو هدابعنم مهن سحأ كاعرتسا ناةفأرلا كيلع بجوأو

 مهلبسل نمالاو مهئامدل نةحأو مهتم ومع رج نع عفدلاو مهنع ب ذلاو ماع هدودحو

 هملع كبيسمو مهنع كإمامو هملع كهقوموكماعضرفاع ”لدخاوتمو موياع ةحارلا لاخداو

 سأر هناقلغاش هنع كلغثدالو لرصد و كلقع وكمهفكلذاغ رفو ترخأو تمدقاع

 كيسفن هن مزاتاملو أن كملو كل دّشرا هب جوزعهللا كقفواملوأو كنأش كالمو كل رمأ

 سجلنا تاواصلا نمكيلع لجو زعهتلاهضرتفا امىلع ةبظاوملا كإفهيلا بى سني و

 اهف لجو زعهللازك ذحاتتفاوءوضولا غابسأ نماهتتسىلعو كإق سانلانالعةعاجلاو .

 كِسنو كيب رأ ابق قدصتلو ءكدبشو لدوجسو كعوكر ىف نكمو كتئارق ىف لترتو

 نعىبنت لجو زعلاقاك اهنافابءلعرأدإ و كد, تحو كعم نمةعاجاهملع ضضحاو
 ةرباثملاب و ل_سوءيلع هللاىبسهقلال وسر ناسي ذخألاب كلذ عبتا مر كسنملاو ءاشحفلا نع
 هيلعهللاب نعتساف مك ءلعدر واذاقهدعب نماساصلافلسلاراث ؟ءافتقاو هقئالخ ىلع

 هلال حو هيهنوهرهأ نم باتك ىنىلاعت هللال زن أاممو زاب وهاوقتو ل_جوزعهللا ةراختساب

 ىلجو زعهللا قحامب هيف ,قمثلسو هيلع ىلص هللا لوسر نءراثآلا هب تءاجام مامتاو همارحو
 هقفلا رث آوديعد وأس انلا نمبب رقل تهركوأ تنبحأامف لدعلا نعنايةالو يلع

 ند ىفهقفلا أرملاهب نب زبامل ضف أن اقهن نيملاعلاو لجو زعهتنا تاتكو هتلجو نيدلاو هلهأو

 هلكر خلا ىلع لملذلا ناق لجو عدلا ىلاهنمهب برقتدامع ةفرعملاو هيلع ثحلاوهلبلطلااوهلللا

 .ةفرعم ديعلادادزب هللاق يفوت عماهب واهلك ى صاعملا نعىهانلاوهب مالا وهل ادئاقلاو
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 امقدابعلا نيب كلاب ىدتيمهناعسهللاواهقح ريد ءامدلا كك فس نمةدمعاطقناوة اوةمعل

 هفعضدامم كلذ ناق مارح مدكفسي كناطل_سنب «وقتالف ,ةمايقلامونع ءامدلا ٠ نماوكفاست

 ناوندبلادوقهمفنال دمعلا لق ىف ىدنعالوهتلادنعكل رذعالو هلقنب وهلد زب ليهنهو و

 اهقوفافةزكولا ىفزافةن وقعي كدب وأك فمسوأ كطوسك بلع طرفأوأطخم تبلت
 مهقح لوتقملاءايل وأىلاىدؤد نأ نع :اطلسة وذ كلب ندمطنالف لدعم

 صرف قثوأ نمكلذناقءارطالا ب حواهنمكبجعنامم ةقثلاو كلسفنب احتالاو كاياو

 : نينسحلا ناسح |نمنوك امق>مله سفن ف ناطيشلا

 عبتتف مهدعننا وأكل ف نءناك مفدي زتلا وك ناسحاب كتمعرىل-ءنملاو كاياو

 تقاام جو فاخلاو قحلارو ته ديدي زنل اوناسحالا لطس نملا ناق كفا كلدعوم

 نولعفتالام اولوة:نأهللادنعاتةمربك ىلاعتهنلا لاق سانلاوهللادنع

 اذااهفةجاجللاوأ اهناكماد:عابف طقستلاوأ اهناوأل بق رومألا,ةلجعلاو كاياو

 ظ هعقو م ىحأ لك ف را ومى أل كعضف تضوتسا اذا اهنعنهولاوأت ركنت

 ذوخأمهناقنو.عللحضودقاممهب ىنعياعىباغتلاوةوساهمف سانلا ام راثثتسالاو كاياو
 5 واظلل كك :مفمصتنم ورومألا ة.طغأ ك نع ف .ثك:7لمافامعو كريغل كنم

 كلذ لك نمسرتح اوك ناسل ب رغو كدب ةوطسو هكلدح ةروسو كفن أ ةبخ كلما

 لسه ن نشأ نلورامتخالا كل ةف كبضغ نكس ىت> ةوطسأ اربخأتو ةردابلا صك

 كب را داعملا رك دب, كمومهرثك_:ىتح

 نعرثأوأ هلضاقةنسوأةلداعةءوكح ن .ك.مدق:ن ىذمامرك فنتنأك ءاعبجاولاو

 د_مكواهفهءانلع امهتدهاشاع ىدتقتفهللا باتك ىف ةضد رفوأ هل آوهبلعاللا لصانست

 المكل كليلع ىيفنل جحا نمد تقثوتملاواذه ىدبعى كسل تدر عام ءابتا ىف كسغن]

 اهاوهىلاك سفن ع رس دتعةلع لا نوكست

 هبيفامل كاياو ىنةفون نأ ةبغر لكءاطع | ىلعهنردق مظعو هتجرةعسدهتلا لأأأنأو

 َّق رثآلا ليج ودابعلا ىفءانثلا نسح عمهقاخ ىلاوهيلاحضاولا رذعلا ىلعةءاقالا نمهاضر

 نوبغا رءهملاانإ ةداهملاوةداعسلاثللو ىل متع نأوةمار كسلا فيعضت وةمعتلاماقو'دالبلا

 مالسلاواريثك املسن ٍلسو نب رهاطلا نيبمطلا هل آوهيلعهتلا لص هلا لوسر ىلعمالسلاو



 ب طال

 ىلاولا امتاولطابلابقمحلاباشد وحيبقلا نسحب و نسما بقي وريغصلا م ظعدو ريبكسلا

 نوما فره نايس رع كو روما نسي سال

 ميفف قحلا ىفل د لابك سفن تخس وصاامأ نلج ردح أت نأ اتاويذكللا نمقدصلا

 . 00 0000 ركل مف ا و نمثل احا

 لناس و واط اطر طعا

 0007 هل ماعم ىففاصناهلقو لواطت و رات ميهفةناطب وةصاخىلاولل نام

 نعمطدالو ةعمطق كتماحو كت شاح نمدحأل نعطقتالو لاوحألا كلت بابسأعطقب كئلوأ

 ىلع هثنو ومن وام كريس ع وأن رثشىفسانلا نماهل نع رضي هدقعداقتعا ىفكنم

 ةرخآلاوايندلا ف كيلعهبمعو كنود ملكا ذأنب ءنوكسف مهريغ
 نمكلذ اعقاواسست< اراصكلذ فنكو دعيل اوس رقلا نم همزل نم قحلا مزلأو

 هدوم كلذ ةبغمناف هنم كيلع لةثب اع هتبقأع غب اوعقو ثيح كة صاخو كب ارق

 ىفناف كراحكابم_مونط كنعلدعاو كرذعي مهر تحأفافيحكب ةمعرلاتنظ ناو

 ىحلا ىلع مع و7 نم ْك دج احدن غلبتاراذعاو كة يعرباقفر وك سنا كنمةضايركلذ

 ةحارو كدون+ ةعد حلصلا ف ناق ىذ رهبفهللو كودععهنلا لاعداحاص نءفدنالو

 اعر ودعلا ناق هحاص دعد ؛لود_ءنمرذهلا لكر دخلا نكلو كداليل انما تيوس او

 وأةدقع كودع ناد وكنب تدقءناو نظلا نسح كلذ ىف مهناو مزح اذ 4: لفعل براق

 تيطعأام نودةند كة لعح اوةنامألابْك مذ عراوءاقولاب كلدبع طخ ةمذك نم همس

 بقاوعنماولب وّمسااملنيماملا نود مهنيبامف نوكرسشملاك اذ مزادقودوب.علابءاقولا مظعن

 لهاحالإ هللا ىلع ىرتح الهناف كودع نامذتالو كل دهعد نس الو كة مد نردغنالفردغلا

 هتعتمىلا نونك . ساع رحوهتجر دابعلا نيب هاضؤأ انمأهتمذو هدهعهللا لعجدقو قش

 للعلاهمفزوحت ادقعدقعدالوهمف عادخالو ةسلادمالو لاغداالف هراوج ىلا نوضمفّمس و

 هللادبعهسفكمزأ سصأقيض كنوع ديالوةقثوتا اودبك أدلادمدلوق نأ ىلءناومدالو

 ريسخ هتبقاع ل ضفو هجارفناوجرت أ قمض ىلع كريص ناق قحلا ربغيهخاسفنابلطيلا

 كترخآ الو كاينداهبفلمقتس الف ةيلطهفدهللا نمد طمحت ناو هدع فاختر دغ نم

 لاوزب ىرحأ الو ةعبتل .ظعأالو ةمقنل دا ئث سيل هناهاهلحر يغب اهكسفسوءامدلاو لايا
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 ملل ءجاو مهيفهقح نمكظةصساامدلا ظفحاو |ارتعمو اعنا :ةبطل اهدذه ىف ناف ىئمزلاو

 و ىدق )1 نافدلب لكى فمال_سالا فا وص تاللغ نمامسقو كلام تيب نمامسق

 هفاتلا كعسضتب رد_هدالكناق رطد :مهنع كناغشالف . هقح تيعرتسادقلكو ىنذالل .

 0 نم 00 دج رعضتال ومنع كه صخشالف مهمل اريثكلا كماكحال

 ةيشخلا لهأ_:رمكتقنكئلوأل عرففلاح رلاهرقكو نويعلاهمحقت نمممبتءكملا

 0 هاقلتمون هللا ىلاراذ_ءالام_مدق ل معا مثمهرومأ كيلا عفربلف عضاوتلاو' 3

 له ا دهعنودملا هقح ةيدأت هللا ىلا رذعاق لكو مرابع نم فاصنالاىلاج وحأةيعرلا

 قملاو لمقثةالولا لعل ذو هسفن هلئسإل ىصن.الوهل ةلمحال نم نسلا ىفةفأرلا ىوذ وهتيلا“..

 دوعو قدصت اوقثوو' مهسفنأ و ريصف ة.قاعلا اوبلط ماوقأ ىلع هللا هف ذم دقو لغقثهلك 0

 مهل هلل

 ظ را ما 2 مف روج د كمن احلا قوقل مج ا و

 ملك ىتح كطرشوكسارحا _.ر 2 اوعأو هلدنج منع دعقتو كةلخ ىدلا هلل همف

 نا)ن طومربيغىفلوقهل آو هملع هللا ىل_صهللا لو سر تع مس اف عدعتةمريغ مهماكتم

 طعأوهتعاطباوث كلب جو وهتجر فانك !كلذب كيلعهتلا طسبفنألاو قيضلا مودع

 راذعاو لاعبا ىفعنماو أينهتيطعأأم
 اهنمو كياتكهنءىعداع كلام ةءاحااهنم اهترسشابم نم كل دءال لروما نمرومأم

 مون لك! ضماوكناوعأر ود صهبج رحتامتكيلعاهدو رومون سانلاتاحاحراد_صا

 كلتلزجأو تسقاوملا كلت لضفأهنتلا نيب وكندبامفكسفنل لعج او هيفام موب لكل ناق هلع

 ةيعرلااهنمتماسو ةمنل ا اهمف تحءاضاا ذا هللابلك تناك ناومانسقألا

 كندي نمهللا طعاف ةصاخ هل ىهىتل !هضئارف ةءاقإ كلن. دهللهب صلخت ام ةصاخىف نكسملو

 نماغلابصوقنم الوموادم 1 ا ترد 7 وول 1

 م ىلص ف دك نعل ىلا نهجو نيحهل يا اسدقو ع

 0 ولا 0 ] لس ]ولا
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 الو مىمأهب حلمي نأوجرتاهب مونعتففخ شطعا_مافحجأوأ قرغاه رمغا ضرأ
 ناد رتو كدالم هرامع فك يلعهب نودوعد رخذهناف مهنع ةنو ماه تففخ ئثكيلع ناقش

 امممهتوقلضف اد قعم هيف لدعلا ةضاف ابك حجو ,هئانث نسح كئالجتسا عمكتبالو

 اكره مهب كقفر ىفمهاعكل دع نم مهندّتوعامب مهئمةقثلاو مل كماججا نم مه دنع نرخذ

 نارمعلاناف هب موسفنأةبيطد واقحادعب نم مهيلع هيفتل و عاذاامر ومألا نمث دح

 سفن أف ارمثالا راه ز وعنا اواهلهأ زاوعإ نمضرالا بارخىنوءا#ن اوهتلجام لمح

 ربعلابميعافتنا هلقوءاقبلابمهنط ءوسو عج ا ىلءهالولا

 ايفل خدت كاسر صدخاو .نبخ كلرومأىلع لوف كياتك لاح ىفرظنامأ

 اه 'ىرتجفةمار , 44 5 رطبتالن مثقال خالا اصدوجول .رعجأب كرا اليسا 1

 كيلع كلامعتابتاكمداربا نعهل_ةغلادن رصقتالو' المهرضح كل فال-خ ىف كيملع

 كل هدقتعا ادقع فعضءالو كنم ىطعب وكل ذخأ.امف كذع باوصلا ىلع اهتاباوج رادصاو

 هسفنر دقب لهاجلا نافرومألا ىف«سفنر دق غابم له الو كيلعدقءامقالطا نع زجعنالو

 نظلا نحوك ةمانتساو كَّدسا رف ىلع مهايا كل رايتخا نك الم ليحأو ريغردةبن وك

 نمكلذءارو سلو مه6تهدخ نسحو مو عنصس ةالولاتاسارفل نوف رعد لاجرلا ناؤكنم

 ةماعلا ف ناكمهنس>ألدعاف كا ذبف نيملاصلل اولوامب مهربّدخا نكساو ئنةنامآلاو ةعصنلا

 لكسأر ل عج اود سهأت بلو نلوهنل كد صن ىلع ليل دكلذ نافاهجو ةنامألا,مهفرعأوارثأ ١

 نمي اتكى ناك امهمواهريثك هيلع تتْثبالواهريبك رهقنال مهنماسأر ؛ارومأ نم سأ

 'ء هتمزل أ هنع تدباغَتف بع

 هلاع برطضملاو مهنمربقملا | ريخ مهم صوأو تاعانسصلا ى وذوراجلابصوتسام

 لرب ىف حراطملاودعابملا نماهالجو قفارملاباب_سأو عفانملا داوم مهنافهندسبب قفرتملاو

 مسمهئاف . اهيلع ن وثرت_الو اهعضاوللسانلا مدلبالثيحو كلبجو كلبسو لرحب و

 معاو كدالب ىثاوح ىف وكترض#< مهرومأدقفتو هتلئاع ىشالحلصو هتقئانفاذمال

 كلذوتاعايبلا ىفاكو عفانإلا راكتح اواصيقاصثواشح افاقيض مهنمريثك ىف نأك لذ عم

 هل آوهملعهللا ىلصهللا لوس ر ناف راكشح الا نم عنماف .ةالولا ىلع ببعو ةماعلا رمضم باب

 عئابلا نمنيقب رفلابفححتالراعسأو لد_ءنيزاوعاحمساعبب عمبلا نكسيلو هنمعنم

 فارسا ريغ ىف بقاعو هن لكدف هايا كلهن دعب ةركح فراق ن ف عاتبملاو
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 ناك امه 0 مظءعتنأىلا ءسعا نر كنوعدالوهنث الب ةباغنوددب نرصقتالو هربغ

 امظعناك امهنالت٠ د ئم مرعضتست الا ء ها ةعصالو ار بغص

 هللا لاق دقف ر وسال نيل و بوطخلا نمكءاضدامهلوسر وهللا ىلاددراو

 سألنا وأو لوسرلا اوعيطأوهللا اوعيطأ اونمآنيذلاا هيأ اي ) مهداشرابحأ موقل ىلاعت

 ىلادرلاو هناتك دمع ذخألاهّللا ىلا درلاف ) لوسرلاو هللا ىلا هودرف ئش ىف متعزانت نق نم

 ظ ةقرفملاريغ ةعماجلاهتنسيدخألالوسرلا

 هكحمي الو رومألا هب ومضنال نم كس: ىف كة معر ل ضفأس انل |نيد محللرتخا مث

 عمط ىلعهسفن فرشدالو هف رعاذا قل | ىلا ىلا نمرصح الو هلزلا ىف ىدامنالو موصخلا

 ةعجارمبامربتمهلقأو ججحلاب مهذخآو تاويشلا ىف ميفقوأ هاصقأن و دمهف دأب ىنتكي الو

 هتلعلب زءاملذبلا ىفهلمسفأو هئاَضَق دهاعبربك م لملقكئءوأو ءارغاهلمّهسالو

 نأمل كةصاخ نمو ريغهبف عمطمالامْك دلةل زنملا نمهطعأو سانلا ىلا هج اح هعم لقتو

 ىدب أ ىفاريسأ ناك دق ندلا اذه نافاغملبارظن كلذ ىف رظناف كدنعهللاجرلا لامتغ كلذ

 ايندلا هببلطي و ىوهلابهيف معن رارمثأألا
 نر. عاج امهئاف ةرئاوةاباح ىلوتالو ارابتخامهلمعتسافكلامعر ومأى رظنامث

 مدقلاو ةحلاصلاتاتويبلالهأ نم ءابحلاوةب رجلا لهأمهمخوتو ةنابخلاو ر ولا عش

 ف غلب واق ار مشإ عماطملا فلقأو اضارعامصأو اقالخأم رك ًامهئاف ةمدقتملا ءال_سالاىف

 موسفنأ حالصتسا ىلع مهلةوق كلذ ناف قا زرألامباعغبسأم ارظنرومألابقاوع

 دقفتمث كتنامأ اوماثوأ كىمأ اوفلاخنا مييلعةجحو ,م دنت حتاملوانت نع محل ىنغو

 ىلاهدب طسب مهتهدح [ناف ناوعألا نم ظفحو ةيعرلاقفرلاو ةنامألا لامعا ىلع مف

 ةبووقعلاهملع تطسفادهاشك ذب تيفتك !كنويعرابخأ كدنعهيلعاهب تعقج |ةنامخ

 ةمهتلاراعهتدلقو ةنابخلابهتمسو و ةلذملا ءاقع هتمصن م هللع نمباصأ اى هتذخأوهندب ىف
 نال مهءالا مها اوس نملاحالص مهحالص وهحالص ىف ناف هلهأ حلصد اع جا ارا لهأدقفتو

 ىف كرظن نم غلبأ ضرالا ةراىف كر ظن نكيلو هل_هأوجار خلا ىلع لايعمبلكس انلا

 دالبلا ب رخأةراعربغت جارخلا بلط نمو هراعلابالا ؛لرد,الك اذ نألجار ها بالجسا

 ةلاحاوأ ةلابوأ برش عاطقناوأة لعوأالقثا وك ناف اليلقالا ءىهأ قسد ملودابعلا كلحأو
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 اظوفحاندنع هئمادرعهل اوهيلعهللا ىلص همدنةنسوأ

 ةمع اقام .وةتسدلو نمالا ليسو نب دلازعوةالولا نيزوةمعرلا نوصح هللا نذايدد ولاه

 مهودع داهج هب نو وقب ىذلاجا 3 أرخلا ن مويه هللا جرذامالا دونجللماوقالم مالا

 الا نيفنصلا نيذهل ماوقال# - مهتجاحءارو نمنوكيو مهحلصد ايف هيلع نودمتعيو

 عفانملا نمن وعم ودقاعملا نمنومكحامل باتكل او لاععلاو ةاضقلا نمثلاثلا فنصلاب

 ىوذو راجلابالااعمج مه ماوقالو  اهءاوعو رومالا صاوخ نم«بلعنونءؤدو

 قفرتلا نممهنوفكيو مهفاوسأن مهنوهقب و مهقفاىص نم هيلع نوعمشج |يفتاعانصلا
 قمح نيذلاةاكسملاو ةجاحلا لهأ نمىلفسلاةقبطلامث مهري قفر هغلبتالاممهدبأب ٠

 جرم سيلوهحاصدامرد_ةبقحىلاولا ىلع كلو ةعس لكل هللا قومهم :وعمو مهدف 8

 مو زل ىلع هسفن نيطوتوهتلابةناعتسالاو مامهالاب الا كلذ نمهّللاهمزلامةقيقح نمىلاولا

 لقثوأ هيلع فخامفهيلعربصلاو قحلا

 اماح مهلضفأوا.ءج مهاقنأو كمامال اوهلوسرلو هلل سفن ىفمهصصنأ كدونج نم لوف

 .لرفو ءايوقألا ىلعويني وءافعشلافؤرب ورذعلا ىلا رتسد و بضغلا نع ئظب ن#

 فعل اهب دعقيالو فنعل ا هريثشبال

 ةدجلا ل هأمةنسحلاقباوسلاو ةحلاصلات ان وببلا لهأو باسحألا ىوذب قصلا مث

 ' مهر ومأن مدقفتم فرعلا نم بعشوم ركسلا نءعاج اا

 هب ممتدهاعبافطل نق الودب مهني يطا قا نمنادلاولاد قف

 فيمطل د _ةفث عدتالون ن :ىظلا .:ردحو 'كلةمصصنلال دب ىلا 00

 اعقوم مسجللوهب نوعفتتاعضوم كفطل نمري_سللنافابهسج ىلعالاكتا مهر ومآ

 هنعنونغتسال

 اميهتدج نم مولع لْضفأو هننوعم ىف مه اساونم كدنع كلدنج سوؤر رثآ نكملو

 نافودعلا دارج ىفادحاو همهم نوكي ىت> ميياهأ نولخ نم ,هءارو نم عسد و مهعسسن

 دالبلا فل د_علا ةماقتسا ةالولا نيعّةرق لضفأن او كاع مهم واق فطعد م_ماعكفطع

 ىلع مهطمح الا موتصتصت مضت لو وج را زال يتحرر مظتالهناوةمعرلاةدومروهطو ٠

 قلو مهامآ ىفمسفأف مهتدمعاطقنءاطبتسا كر "و مود لاقثتسا هلقو مه رومأ ةالو

 عامشلا هت ملاعفأ نسهر كذ لا ةرثك ناق مهنمءالبلاووذ ىلبأ امدب دعتو مهماعءانملا نسح

 يلا + يما ءالب نفمضت الويب أ م منو + سحأ لك !نا فرعا م هللا ءاش نا لك اهلا ضرعو



 ل

 نيدعانلاهبشننا وشاغىاسلان اف عاس قب دصتىلا ناجعتالو كل

 كفعضد انابجالو رقفلا لدعبو لفلان عب لدعب ال. كتر وشم ىف لخدنالو

 ىتش زئارغصرحلاو نيجلاو لخلاناق روجلاب هريثلا كل ني زباصن حالو رومالا نع
 هللا نظل اءوسا عمد

 كلننوكي ال ةماثالا ف مبكر ثنمو اريز وكب رارسثا لا ناك نمكئارزوتسثنا
 مهئارآ لثمهل نم فلخلا ريخمهنمدجاوتنأو ةءاظلاناوخاو ةمثألا ناوعا مهنا ةناطب

 همنا ىلعامت آ الوهماط ىلع املاظ نوا.ءدمل نم مش رار وأو م هراصآل ممهملع سلو مهذاقنو

 كئلوأ نذتافافلإ كريغل دس 00 وؤمكملع فخ أ كئلوأ

 ىف ةدعاسم مهلقأو كل قحلا رع مو قأ دنع مهر 1نكيلع 2 كتالفحو كتاولدخ ةصاخ

 عقوث يح اوه نماعقاوهنايلوألهللاهرك امتكنمنوكي

 هلعفتمل لطابب كوحجرالو كورطدال ناىلعمهضرمثقدصلاو عر ولا لهأب قصلاو
 ةزعلا نمىندنو وهلا ث دحتءارطالاة رثك ناف

 ىف ناسحالا لهال ادمهزتكلا ذ ىف ناقءاوسةل زنع ةلدنعا ىبسملاو نسحلا ننوكي الو

 هسفن مزلأ اممم الكم زلأو ةءاسالا ىلعةءاسالا لهالاب» ر دنو نا سحالا

 ليو لل دنيتم راني سيتسر عارنط : نسح ىلا دأب يش سبل هنا ٍلعاو

 نسح هب كل عمت ىهأك لاذ ىفك نم نكسيلف مولبق سيلام ىلع هاياههاركستسا كرتو مهاع

 نمل هب كنظ نمسح نمقحأ ناوالب وط ابصن كننععطقب نظاا نسح نافكتيعرب نظلا

 هدنع كوالب ءاس نهب كنظ ءاس نم قح أن اوهدنع كوالب نسح

 اهبلع تس حلصوةفلالا اه, تع ّمجاوةمالا هذ هر ودصاه لعةاص ةنس ضقنتالو

 كيلع رز ولاو اهنسنمرحألا نوكسبف نا سلا كلت ىذام نم ئثد رمضد ةنس ند حنالو ةمعرلا
 ابنيتشقناع

 ةماقاو كلدالب سأه- لع ملماما تست ا 1 ةتفاننو ءانخلا# نادم رثكع ١و

 البق سانلاهن ماقتسا|م

 هللادو:جاهنف ضعد نعابضعن ىنغالو ضعسالا اهضعب حلصي الت اقبط ةيعرلا نا لعاو

 لقأ اهنمو قفرلاوقاضنالالامبعاهتمو لدعلا ةاضقاهنمو ةصاخلاوةماعلا بانك اهنمو

 ةقبطلااهنمو تاعانصلا ل هأوراجتلا اهنمو سانلاةماسموة_هذلا ل هأ نمحارخلاوةبرجلا

 هاعك ىفةضد رفهدح ىلع عضو وهمسللا ىعسدق الكو  ةنكسملاوةج الا ىوذ نم ىفسلا



- 
 مشا ناف كا لحالاع كسفنب مثو كاوهثإءاف للاصلا لمعلا ةريخذ كيلا رئاخذلا حأ

 فطللاو ملةبحلاو ةيعرالةجرلاكباق رعشأو تهركوأت بحأ امفاهنماصنالا سفنلاب

 ىفكل ريظنوأ نبدلا فكلخأ اما نافنص مهناق مهلك أ منتغنأي راضاعبس مهلع ننوكستالو مهم

 مهطعأف أطلاودمعلا ف مهديأى عب و للعلا مل ض رعنو للزلاههنم طرفي قلحلا

 ىلاوومبقوفكناف هحفصو هوذد نمهللا كمطعي نأس حت ىذلا ل-ةمكحفصو كوفعنم

 مهب كالتباو هىهأ كافكسادقو كالو نمقوفهتلاو كقوف كيلع مالا
 الو هجر و هوفع نع كب ىنغالو هتمقنب كل ىديالهناق هللاب رك سفن نيصنتالو

 ناوقتالو ةحودنماهبنمتدجو ةردا.ىلا نعرسهدالو ةب وقعب ندجتالو وفع ىلع ٌنمدنت

 ظ ريغلا نمبرقتو نيدلل ةكبنمو بلقلا فلاغدا كلذ ناف عاطأف ىهآىه م ىنإ
 كقوف هناك إم مع ىلارظناه هليخوأ أك ناطلس نمهيفتنأ املا ثدحأ اذاو

 كنءفك و كحاط نمكيلا نماطي كلذ ناف كلسفن نمهيلع ردقتالام ىلع كنمهتردقو

 كإةع نمل اع ب زعام كييلاءىفب وكب رغنم

 لاتخم لكن يهم و رابج لكل د. هللا ناق هنو ربج ىفهبهي_ستلاوهتمظعىفهللاةاواشمو كايا ٠

 .:رم ىوه هيفكل نمو كإدأةصاخ نمو كسفن نمسانلا فصنأو هللافصنأ

 هللا همصاخ نمو هدابع نودهمصخ هللا ناك هللادابع لظ نمو مظن لعفتالإ كناف كل ةيع 1

 لمجعتو هللا ةمعنرببغت ىلا دا عيش سدلو بوتس وع زند ىتحاب زحدتل ناكو هتجح ضحدأ

 داصرملابنيملاظللوهو نب دهطضملا ةوعد عيمسدهللا ناف لظ ىلع ةءاقا نمهتمقن

 نافةيعرلا ىضرلا هع أو لدعل | ىفابمعأو قمحلا ىفابط سو أك ملارومالا ب > أن كسملو

 نمدحأس يلو ةماعلا ىضر عم رفتغي ةصاخلا طضسناو ةصاخلا ىضرب في ةماعلا طخس

 لأسأو فاصناللهرك أو ءالبلاىفهلةنوعملقأو ءاخرلا ىفةنوؤمىلاولا لع لقث أ ةمعرلا

 رهدلا تامامدنعاربص فعضأو عنملادنع ارذعأطيأو ءاطعالادنعاركشلقأو ىاحلالاب

 نكيلف ةمالانمةماعلا ءادع لل ةدعلاو نيماسملا عاج و نب دلا دامعامت او ةصاخلا لهأ نم

 ْ موعم كيمو مل لوفص
 مهأنش أوك نمكتيعردعبأن كيلو

 مك هللاو كلر بظامربوطتكيلعامتافا منمك نع باغامع نفثكتالفاهرتس نمقحأ ىلاولا

 كةةيعر نمهرتس م امك نمهللارتس تعطتسا امةروعلارتساق كنع باغام ىلع

 ئ حصيالام لكن عباغتو رو لكب يس فع عطقاو دقح لك ةدقعس انلا نع قلطأ

 اب ويعسانلا فناق سانلا بئاعل مهلطأ كدنع



 هما( امش

 بكين أهلأسا[ديلولل ف سو: نب جاجحلا باوجةكسلمملاةماقإ وةسايسلا نسح نمو
 .  برجملات يلو وهموق ىف عاطملا دمسلا تين دأق ىناوهت م أو ىبأ رتاظقبأ ىنا .هتريسيهيلا

 هيطعأ امسق ىسفن نممصخ لكل تمدقو هتنامألرفوملا جارخلاتدلفو هىهأىف مزاحلا

 ءىربلا نسحلاىلاباوثلاو فطنلا ىلا ف م_سلا تفرصو ىرظنو ىتءانع فيطل نماظح

 باوثلا نمهظحب نسحلاك سو باقعلاةلوص سب رملا فاشن

 ملعو ءارز ولا ب ادآ معو ةواملابادآ ملءاهنمد ريثكب رعلادنعملعلا اذدعورفو

 كلذ ىفاوفل أ دقواهتراداةيفمكو نب واودلا ءاشن اواههظنتو كلما ريب دن معو ةبالولاو ةيسحلا

 ىلع ل دئةسامسلا ىفةيلاجإلئاسرثالشبانهىتأنلو د_عدايفاهئامسأر ك ذنسة ريثك ابتك

  رصم»الو املىخلارتشألاىلا ىلعمامالاة لاسر ىلوالاف  اهفةناكملا نمبر عللام

 امو رصموةقرلا ىلواملرهاط ن هللا دبعهنءالنومأملا دئاقني-للا نب رهاطةلاسرة.ناثلاو

 ةيقلخلاو ةينيدلاب ادآلا نمهناطلسوهت:لودىهيلاجاتحام عيمج اهفءاصودقفامهنب
 هنعىنغتسال اممريشلا نساحمو قالخألام راكم ىلع هثح و ةك واملاوةمع .رشلاتاسايسلاو

 ةيراحندجو نيح ناو ىهن هللا دبعىلابتاكلادمجلادبعةلاسرةثلاثلا - قوسالو كلم

 اضدأاهءانىفةدن رف ىهو كلاحضلا

 د هنعىضروههجوهللاءرك بلاط ىبأ نب ىلع نينم وم لاريمأب انك 2

 ( ركىأنبدمش ب رطضا نيح رص .ىلعءالوامل ىجختلارتشالاىلا )

 هالو نيحهمل اهدهع ىف رتشالاث راحلا نب كلام نينم ملا ريمأ”ىلع هلل ادبعهب ىعأ اماذه

 اهدالب ةرامعو ابلهأحالصتساو اهودعداهجو اهجارخةب ابجرمصم

 دعسالىتلاهننسو هْصْنا رف نمهباتكى هب ىهأ امعابتاو هتعاط راثبإ وهنلا ىوقتد هىهأ

 هدي وهيلقب هنادسهللارصنننأو اهتعاضاو اهدودج عمالا تشالو اهعابتابالادحأ

 هزعأ ن هزاز نعاو هرصن نمرصند لفكدقهمسا لج هنافهناسلو

 ءوسلابةرامآس فنلان اف تاج ادنعابعُري وتاويشلا دنع هسفنرسك نأ د صصأو

 هللا مح رامالا

 ناو روجول د عنم كل ف لوداهاع ترح دقدالب ىلا ك_ بجو دقىناكلاماي لعام

 نولوقبو كإبقةالولارومأ نمهبف رظنتتنك ام ثمىف كرومأن منو رظنب نانلا

 نكسلف هدابع نسل أىلغ م هللا ىرجص اع نيححاصلا ىلع لدّمسداع او مف ل وقتتنك امكيف



 -١1؟4-

 اريثك الاح راهنمثد واهجوزاهن«قلخو:دحاو سفن نم ك-ةلخىذلا مراوقتاسانلا

 ءاسذو

 الف نهتنيز وهوءاسنلا ىف ةحودممةفصءامل ا نالاهئامح ىلع ةأرملا كرت: نأى غبن و

 ريتقتالو ريدبت نودي هريبدتىفزارت>الا مح وفمفذتالو ودك ةمد رثلاهسك

 م

 * ةسايسلاو ةسايرلا ىف

 ( لوصف ةةساجفو )

 لوالا لصفلا
 خل

 * اهعوضومو ةسايسلا فب رعد الع

 ةيندملاتاعاتجالاو تاسايرلاعا ام رعب مل_عاهنأ ةسامسلا بر علات فرع

 ءاعز وةاضقلاو باستحالا ل هأوءاىمألاو كولملاو نيطال_سلالاوحأ نما ملاوحأو

 مهارجن ىرح نميولاملا تدب ءالكو ولاومألا
 ةلضافلا ةبندملاتاعاتجالا ةفرعماهتعفنمواهماكحأو ةيندملابتارملاامعوضومو

 بابسسأ ملظعأ نموا اقتنا تاهجواحلاو ز للع عفدواهنمدحاو لكءافيتساهجودارملاو

 كاملا هملع ىغبننام ةفرعم الثا سم هل نموا معد رشثناكر أ نم نكرب لالخ الاةلودلا لاقتنا

 ءلواملاهبلاجاتحامتلعلا اذهوندملا ةرامع وهاياعر ص وهناوعأ لاحو«_سفن قةنطلسلاو

 اهتكسمةل ضافلا ةيندملارايتخاه يلعب حب وعبطلاب ايند«ناسنالا نامل سانلارئاسو .

 موب عفتني وهتين دم لهأ عفني فيك لعب نأوةبدرملا نعل يحر لاو

0 
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 ءوسلا ءانرق نم ظفحلانامسدلا سس دأتلصأوءوسلا ءانرقلا نمةلاحالى رمسن

 ريصيلبدحأب عفشتسيالو بغذلاو خارصلا رثك الن أهماعم هب رضاذا ىغبني و
 ناوسنلاوكيلاملابأدخارصلا هرثك ن اولاج رلاو ناعجشلا بأ دكلذ ناهلرك ذب و

 نمهيلا+ع رتسدالمج ابعل ىعل ب نآب انكلا نمفارصدنالادعب هل نذ رد نأ ى غش و ئ

 اهقاد ععتلاىلاهقاهراوبعللا نمىب_هلا عنم ناقبعللا ىف بعتدالث يد بتكم لا بعت

 اسأرهنم ص الخلا ىفةليا بلطي ىت< شيعلا هيلع صغنب وهءاك ذلطبب وهبلقتع

 ىنجأو بد رق نمانسهنمزبك اوه نم لكوهب دو موهماعموهبدلاوةعاط ملعب نأ ىغبنب و

 ىغبنيفزمعلا نس غلب امهمو مه دبأ نيب بعألا ةلرتي نأو مظعتلاو ةلالجلا نيعب مهلارظنم نأو

 سل بند و ناضمر مايأ ضعب ىف موملاب صوب وةال_دااوةراهطلا كرتىفحماسالنأ

 . ةقرسسلا نمو وع رشلا دود_> نمهملاجاتحام لك ملعب وبهذلاوجابيدلاو رب ردا

 هؤشن عقواذاف نابددلا ىلع بلغبام لكو شحفلاو بدكلاوةناي خلا نمومارسحلا لك أو

 ناهلرك ديفرومألا هذهرارسأف ر_دنأ نكم [عولبلا براقامهف ايصلاىفكلذك

 امندلاناو لجوزعهللاةعاط ىلعا نأ الا ىوق.نأاهنمدوصقملا امناوةن ودأةمعطألا

 ةرخآلاناو رقمرادال رمثراداهئاو اههعن عطقب توما ناواحلء اقبال ذا اهلل أالابلك

 امثدلا نمدو زتنملقاعلا سكل ناو ةعاس لك ىف رظاشتوملاناورمث رادالر_ةمراد

 مظعن تح رخال

 تدشاعجان ارثؤماعقاوغوابلاد_:ءمالكلا اذهناك املاصى ملا مشن ناك اذاف

 بعللا ىصلافلأىت>كلذ فال شنلاعقوناو رجحلا ف شقنلا تشاكهبلقىف

 ةوبنقحلالوبق نءهبلق أبن رخافتلاو نب زتلاو سابللاو ماعطلا هرمشوةحاقولاو شحفلاو

 قلخهرهوح ىصلا نافىارتنأ ىغبن.ىتلا ىهرو.ألا لئاوأف سنابلا بارتلا نع طئاحلا
 لك مل سو هيلع هللا ىل ص لاق نيبناحلا دحأ ىلا هب نال. هاوأ امتاوهعم رشلاو ريخللالباق

 ها هناسدع وأهنارصتم وهنادوه هاو أاعاو ةرطفلا ىلع دلو دولوم

 ةقر :سمنيفاملءاسنلا فبدألا ننجح واعمجب ءاسنلاو لاج رلا ىف نسح بدألاف

 نانجلا ىفهصسف عست وىلاعتهلل ادنع همحرد

 ةمكح همْضََق 5 هتضتقا لاكسدألا نال ىنعمو اسحةلمج -دالانةأر اق , وذعملا تاج اوةعيبطلا 2

 نوقح ىف لجو زءىرابلا

 اهأي زب زعلا باثكلا ىف ءاجاكد- >اوانمباصأ ن المو رالافلجرالةب واسمةأر و



 ظ اا

 نيبحدغ و هب حرفيا هيلع ىزاجي و هيلع مرككنأ ىغبنيف دو لعفو ليج قلخ ىبملا
 كتبسالو .هنعلقاغتب نأى نفق هدحاو :صلاوحالا شع كلل د تاس نان سانلار

 ىصلاه رتساذا|مسالو هل_ثم ىلعد-حًار ساب نأر وصتي هنأ هلر هظدالوهفشاكم الود رتس

 كلذدنعف ةفمشاكل ا ىابسال ت> ةراسج هدفا رهنلع كا ذرابط ا نافهئافخ فديو
 اذهلثل كلذ دعب دوعن نأ كاياهللامقب و هبفىمالا مظعي وارسبتاعبنأىغبنيفايناثداعنا

 نياح لكى ف تانعلابه_ءاعلوقلارثكدتالو سانلا نيد عضتفتفا ذه لثم فكيلع علطب نأو

 بالا نكسلو هبلق نممالكسلا عفو طقس و حئابقلاب وكر وة«الملا عاس يلع نوم هناق

 ىغبني وحئابقلا نعهرجزتو بالابهف وذ مألاو انامحأ الا هني و الفهعم مالكا ةبيهاظفاح

 ةئبطولا شرفلا عنع نكلو اليله نم عنعإل اولسكلاثروت هناقارامونلا نع عني نأ

 سلم او شرفملا ف ةنوسلا دوعب لب معنتلا نعربصرالفهندب نمسالو واضعأ لصتتىت>

 دوعن ذاق ميبقهن آد قتعي وهوالا هيفذالهناق هتيفخ ىف هلءفيام لك نم عنع نأ ىغش ومعطملاو

 ىللسكلا هيلع بلغال ىتح ةضاي رلاوة كر او ىثملا راهنلا ضعن ىفدوعد وعيقلا لعف كرت

 حنو هردص ىلا اموهكد لب ةبدب ىخرب,الو ىشملاعرمسالوهفار طف شك النأدوعد و ١

 ليهتاودوهحولوأ هسدالموأهعاطم نم ئشب وأ هدلاوهكلع اهم ئشيدنار أ ىلعر ةفد نأ نم

 دخأب نأ ن م عنم و معمم ااكلا ف فطاتلاود شاع نملك مارك الاو عض تاروت

 ىفالءاطعالا فةغفرلا نأ لعد لب نيمشتحلا دالوالا نم ناك ن اةمشح هلا دب ايش نايدصلا نم

 ذخألاو عمطلا نأ عيفءارقفلا دالوأن هناك ناو ةءاندوةسخو مول ذخألا ناوذخألا

 عقب هلجاو اهيفعمطلاو ةمقل راظمن | ىف صبصب هناق بلكس !اتأدنمكلذناو ةلذوةناهم

 وم ويتايسلا وت رمسلا» ا مرض امهيفعمطلاوة:ضفلاو بهذلا بح نايبصلا ىلا :

 : اضنأ رباك الا

 ربد:سالو ه ريغ رضحب بءاثتبالو طغعالو هسلح ىف قصبسال ل :

 لمل د كلذ ناف هدعاسي هسأر دمعبالو هنقذ تح هفكعضدالو لجر ىلعالجر عضدالوه ريغ

 ةناودحاق ولا ىبع ل دب كلذ نا هل نيس وم 9ك رثكع نع وسولجلاةيفتك يعي ةلسكلا

 0 2 0 اقداص اق عنيرجاتلا ا

 ْن معتم وهند نيد سلخ 0 0 وفين انيك اره

 كلذ ناقٌك لذ نم م ئثهناسأ ىلع ىرخ م ةطلاخو سسلاو نغللا نمو هشخو مالكلاوغل
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 نأب هتنايصوىلوأ ةرخآلا ران نعهنوص:نأبفامندلا ران نعهنوص:بألا ناك امهمو

 ببال منتلاهد وعبالوءوسلاءانرقلا نمهظفح وقالخألا رساحهماعن وهده وهندؤد

 نأ ى غني ليدنالا كاله كل فربك اذااهلط ىفدرمت ع-هضيف ةيهاقرلا بابسأو ةنب زلاهبلا

 ٠ لالحلا لك أتةنيدمة اص ةأسهاالاهعاضراو هتناضح ىف لمعتسالفه سهل وأ نمهبقارن

 ثبحلا نمهتنيط تنجعن ا ىصل اوشن «بلع عقواذاق هيف كربال ارا نم لاخلا نللا ناق
 هتبقا ع نسحب نأى غبنيفزسعلا لبا هيف ىأرامهمو ثئابهلا ب سانبامىلاهعيط ليمف

 سيلف لاعفألا ضعب ك رتب و ىصتسي و مشتك ناك اذاهناف ةابحلا لئاوأر وبظكلذ لوأو
 ىحتس راصف ضيعلاةفل اخو اصقءايشألا ضعب ىرب ىتحهماعلقعلار ون قارسثالالا كلذ

 ءافصو قالخالالادتعا ىلع لدن ة راشد وهملا ىلاعت هللا نمةده هذهو ءيثنود وش نم
 ىلع ناعتسد لد لم نأ ى غبن ال ىلا ىصلاف عوابلا دنع لقعلا لاكي رشموهوباقلا

 الثم هيف بدوؤد نأى غبنيف ماعطلاهرسثتافصلا نمهيلع بلغياملوأو ه زييمتو هتايح هبيدأت
 . رداببالن أو هيلبامت لك أينأوهذخ أد نعهتلا مسابهيلعل وقد نأو هنيمدالا ماعطلاذخأنالنأ
 ناو لك ألا فعمسالن أو لك أنمىلا الوهبلارظنلا قدح الن أو هريغ لبق ماعطلا ىلا

 ضعب ىف رافقلا زيملادوعد نأو هب وثالوهدب خطابالو مقللا نيبىلاونال نأو غضملا دمج

 ماهسلاب لك الار ثكم نم لكمبسشد نأد لك. ألا رثك هدنععبةب و مح مدالار يصدال تح تاقوالا

 ناو لك ألا ليلقلابدأتملاىصلا هدنع حدع ولك الا رثك,ىذلا ىصلاهب دب نيد مذ. نأب و
 نأو ناك ماعطىأ نشحلا ماعطلابهانقلاوهنةرطابملاةلقوماعطلاب راثبالاه بلا ببحي

 ءاسنلا نأش كلذ ناهد_فنعر رب ويس ربالاو نولملا نود ضينلاتايثلا نمهيلا بحي

 ميسرب| نماب وثىص ىلع ىأرامهمو هيلع اذر ركب وهنمن وفك_:ةسدلاجرلا نمنيثنخ او

 همذي وهركنتسنأ ىغبنيفنؤلم
 ةرخافلاٍبابثلاس دلو ةيهافرلاو عنتلا اودّوعنبذلا ناسصلا ننعىىسلا ظفحو

 ىفج رخمءوشن ءادتبا ىف لمه امهم ىصل !ناق هبفهبغربامهعمس نم لك ةطلاخم نعو
 ةناحودابكو كك ولوضفاذاحوح لاما متاقو رساذوسحاباذك قالخالاءىدرنلغالا

 فنرآرقلا ملعتيف بتكملا فل غتشو مث بيدأتلا نس كلذ عبج نع ظفحتامناو
 ظفح و نياصلا حهسفن ف سرغنملو ملا اوحأو راربالا تاياكحو رابخالا ثىداحأو

 كلذ نأ نومعزب نيذلاءايدالاةطلا غنم ظفح و هلهأو قشعلارك ذاهف ىتلا راعشألا نم
 نمروظامهمم داسفلار وذ, نابدصل بولاق يف سرغ كلذ نافع بطلا ةفر و ف رظلا نم



 -١1ه-

 لدأوةءورللمأ كلذ نافاليس هفنكوهزاد نغج ور خل او هلح رةق راف ىلا دال ,مئمادحأ

 الو طان# الو رظنءالو قفشدالو جدا الوىلا والم داما نافدعب 2 .ركلاو راقولا ىلع

 هكبلم ىفهمسقو هّتمعن ىفهبحاصْكد رشدناه.دل حدن و هدنع ققحي ىت>تدءالو ياس

 ةدطاو ريغ هتمرح ساسأن أ مداح ا نظ ىتمو فرصل ا رذ_ه<الو لزعلا نمأب'ىتح هتدجو

 هماقمن اك هقرافيمزحلاو هقفاو بنذلادنعهيبانهناكمناو ةضسار ريغهمامذ ئاشوو ٠

 مويل اهدعي ةريخذالاهمه نكرملو هارعاع مءالو هانعاع ىنعيالف لمدسر اعكهبحانص ىلع

 همدخل تبخاصلا دنع غ نكسلو ار هتوبندنعاهلاعجرب ةرهظو هبحاصةوفج

 نفذ ميوقتلاو حالصتسالا ن ملزانممهحارطاو مذ: ىوسو مهجا رخاوم-مف رص نود

 اوضع ةلزلادنعهعسو و اديهددشلف هدوأ ف اقثلالد_ّدعاو هجوعس.دأتلابهلءاقتسا

 هسعأو ةب وقعلا نماق رطهقذملف ةيانالا+_هبدهعلا ضقنو ةب وتلا دعي بنذلا عجار نمو ظ

 هاصعنمو هرارصابفئشاكب و هنامحّود  ةعلختملامهدشر نم نسأبنالوةوطسلا ضعبب
 اهرافتغا ةسامسلا طرسشىفالو اهعمامقنال ءاعنش ةءانج ىنجوأ اهنودهةلءاعلص ةيصعم

 : مدخلا رئاس هيلع د سفالاو صالخلا ىلارادبلا بحاصلا ىأرلاف
 هلع لمشامو هسفنربب دن ىف هلعف لجرلا ىلع ق<: اما مفانلثمىتلا باوألا تضقناو

 هلك اشيا بايلك انج ريشولو ريستلا نود لحاو ريتكلا نس نيلقلا انرق ةاناوا |
 لوطأو ربك !نوكهنأالا لك أو نسحب امك اناكل مهراعسشأو سانلارابخأ نم

 منأ ريغصو ريثك نم عسب رأل ملقم راو رطظانلا ىلع لءمستلاو ءىراقلا لع فءفختلا ان 0

 ريستلاو قيفوتلاىلوهللاو ريبكن م

  ةلاسر ©

 ( ىلازغلا ةدمجلا قالخألا ىلع مهدي وعنو لافطالاةينرت )

 هيدلاودنعةنامأىصلاو اهدكوأو رومألا مهأنم نايصصلاةضاي رىفق ب رطلانأ معا

 سشقنام لكل لءادوهو ةروصو شن لكن عةملاخةجذاس سفن هرهوج رهاطلاهبلقو

 هكراشف ةرخآلاوامندلا فدعسو هملعأ ش نهماعو ريخلادوعناق هيلاهب لاعام لك ىلا لثامو

 رزولا ناك لدو متاهلا لامهإ لمعأوأ ريشلادوعناو بدوؤموهللعم لكو ها وأةءاوثىف

 مكسفنأ اوق اونمآن يذلا اهبأ اي ) لجو عدلا لاق ٠ هلىلاولاو هيلع مقلا ةبقرف

 ( اران كيلهأو
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 ىلاودوعتااو مايقلاة ل_صاومىلات ررطضالو ع.ممةمعنلا نمقب رط كنعد_سناالو

 لئالدو ةفالاتاراما نمّدعت وهو. دسس لاب اعدإ كلذ فو رايدالاو لاسنقالاةرئاوم
 ةمءألا نالطب وةناكر لاو ةناز رلاباهذوةبمهلا طوقسهبفو ةعضلاو ةناهملا ليسو قزنلا

 سوؤرملاس رلاو مداحلا مودا نب ابد لاما هدهت ابشن وراقولاو ثتمسلاح رطو

 الومهطو#نأو هكاقك امو مسمنم' كلر خسام ىلع لجو زعهللا دمت نأكل ىغبنيف

 بوغغللاو لالكلانم مهد رشي مهناف مهجر تتالو مهب قفرتو مولمجتالو مه دقفتتو ميصقت

 ىلا مهماسجأ تاداراو 5 - ضاود خوك دو ربل سم 0 كا

 هريسدعنالاو هلرابتخالاو ةفرعملا دعبالاامداخ ناسنالا ذترالنأ» هلا استرو

 نأو مسوّلاو سد-حلاوةسارفل و ربدقَدلا هيف ل معد نأ ىغبذيف كلذ عطتسد مل ناقهناحماو

 سرفلالاثمأن مو قلخالةعباتقالخالاناقةب رطضملا ا اوةتوافتملا روصلا نعبر ضد

 ناصربلاو ناحرعلاوناروعلاك تاغاعلاى وذننا-2نأو ههج وم-هذلا ىفام نسحأ

 سالو بخلا نمىرعدالهناق نيبلاءاهدلاو ريثكسلا سيكل ىذب مهنمقثتالنأو م موعحنو

 ةفخاوةماهشلا ع نمريشكىعءا.لاو لقا نمريسلار ثوم وركن

 لمع نم مداخل نا ةندالو هايا هفلك_ةسلو هملاهدنسلف لامعالا نمهمفةنادجر ريظد ىذلا

 عاودىوقأو رامدلا بايت نتمأ نم كلذ ناق ةعانص ىل|ةعانص نمهنلودالو لبى

 لكل نأل راضح الار قبلاو باركسلا لما فاكت نعالا كلذ ل عفن نمهيشاموداسفلا

 هيدل راصفهبزب رغ هاياهتداقاو هعابطهب هل حمس دق تاعانصلا نمانفو قراعملا نمانانناسنا

 ناسنالا لقت نذ اهتقرافمىلالسسالىتلا ةبب رضل و انكر ق هلمحالىتلا ةيسلاك

 هلهبختم وهنأرب هلءراتةءامىلا هداّةعاوهفلأو هسدالوهسرامو هنقنأو هنسح أد قام مداخلا

 داعف هتنهم د رط ىقد ربجو هّدمدخ ماظن هيلع دسفأهرهوج داضد وهعابطرفانياهنةتداراب

 لوالا مالا ىلاهب داع ىتموهنع هل ةنامه اون [نامسننال ااءابهملا هل ةنامتهدمفمال# ضد رلاك

 هملا هل قنامف هنمالاح اوس أهمفهدجو

 نافهنع هفرص هيلعراكنالاذارأ اذا مداد ىلع ناسنالاريكسنن وكت نأ غبننالو

 هنمالدب هريغىلاجاّدحاهفرمصاذاهنألو لا ةفخو ربصلاهلقو ردصلا ىيضلئالدنمكلذ

 نا همدخ بولاق ىفر رقب نأ هل ىغبنب لب مداخالب ىتبد نأ ك شوأ ةداعلا هذههب ترمسا اذاو



 تاس
 هيتاود شانلا نمادحاو ىرنكاذلو نب رخآى لع هّنن وعصو موق ىلع ب دالا ضءبةلووس

 بسنلاهيتارؤد رخآو بطحلا هيتاؤد رخآورعشلاهيتاؤد رخآووحلا هيتاؤد رخآوةغالبلا

 تدجو ىرخأ ةقبطىلاةقبطلا هذه نعت جر خاذافرعشلاةغالد ويلقلا ةغالب لاقي اذبلو

 رئاسدجت اذكهو بطلا ل_ءراتذ رخآوةسدنبلا معءراتتم رخآوباسحلا لءرات ادحاو

 تابسانملاهذهوتاراتخالا :دهلوابعمج اهءاعرو دن ىت>ةقبطةقيطابتملتفا اذاتاقبطلا

 راظنلاو سايقلا نعفطلتو رشلا مابفا نعق دن ةيفخ للعو ةطماغبابسأت الك اشملاو

 ١ هرك ذلجهللاالإ اهماعنال

 ٌتالذ ىلع ليل دلا نمو ئشداهنمقلعد ملف عئانصل اوبادآلا عيج ناسناعابطرفانام رو

 ملأ لاومالا هيفا اوةفنأو كلذ اود بتجاو مهدالوأب يدأتا اومارلقعلا لهأ نماسانأن ا .

 عبطالوأن زي نأة-انصلا رايتخاماراذا ىضلارب دل ىغبني كا ذلف اولواحام كلذ نماوكردب

 ىدحاهلراثخا اذا كلذ يس تاعانصلاهلراّتضف هءاك ذه ربذ وهن< رق ربس و ىصلا

 هناودأل عوالم !ناقرعىلعهنم ترجل هرظنواهيفهتبغر واهلا هليمردق فرهتتاعانصلا
 تبهذت نأ نمدغنأو رييدتلا ىف مزح أ كلذ نافءزعلا تدب م ةلداخ ما ,يلعهل ةدعاسمهنال آو

 ظ اعايض هيتاوئيال ايف ىصلا مايأ
 لمحو بسكلا ض رع.نأ ربدّتلا نفل وغولا ضءدهّدعانص ىفىدلا لغوأ اذاف

 هتعانصبْث سكلا ةوالخ قاذ اذا[ هادحاناتعفنم4# كلذ قلص هنافابتمىشرعتلا ىلا ١
 .. بلطداتميهنأ ةيناثلاو اعاصقأغولب واهماك>إ ىف عجضر ل نيتهظعاهادجواهانغفرعو
 نوكرلا نم لس نمريسايملاءانب أن ماني رام”لقانأف ةبافكل لاح ئطومسن نأ لبق ةشيعملا
 نعو ةعانصلابةشيعملا تاط نعهعطقْك اذ ىلع لوعامافةءافكلا نمهلّدعأ امو هيب ألام ىلا

 هلحردرفب وجو زي نأر ييدتلا نفهتعاضن ىصلا بسك اذاق بدألا ساباب ىلكلا

 6 همدخ لجرلا ةسامس ىف

 امو نرأ اكو دس+لا نمح راو+لا لمس ناسنالا نم ماو لاو مدخلا ةسايس لمدس نا

 هدب ل-جرلاةدفح نا لوقنكلاذك هناسل هلوسر وهماقهبتاكوههجو لجرلا ب جاحاولاق

 كلجرب ىلا كافكن مو اهماقم كدنعماقدقف كدب ىطاعتلا كافكن منالهلجرو
 كنعمدخلا ءانغف اهءافك كافك دقف كنمعهظفح امل طفح نمواهجانمكنعتاندقف

 رببك ةحارلا نمبانكت ودجنرأل هال اواو لب زج كاياموقلا عفنو ريشك ناسنالا اهيأ
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 هب لفح ملف قابلابهنظ ندس> ةلؤئمريغ ةفيفخ ىلوألا
 ملعنىف دخأهعمسعر ونيقلتللا متوهناسل ىوتساو ىصلا ل صافمتدتشا اذاف

 ةدمصقلامهزجرلا ىدلا ىو ربنأى غبنب و نيدلاملاعم نةلوءاجبلا فورحهلروصونآرقلا

 امب رعشلا نمأدبب و فخأهنز و و رصقأ هتومب نال نكم أهظفحو لبسأ زجرلاةناو رناق

 نبدلاولا رب ىلعهيف ثحامو فيلا ب يعول هجلامذو معلا حدموبدألا لضف ىف لبق

 قالخالا م راكم نمل ذريغو فيضلا ىرقو ورعملا عانطصاو

 ىصلا هرضحب لاسرتسالاو لذديتلا ل ماق فخسلاو ةفخلا نماديعياندزر اروقوناينصلا

 فرعو سانلاو ةاريسمدخ دوةهازنو ةفاظذوهءوىه اذاسمل اول> ليد ماحالو زكربسغ

 لالا ب ادآ قرعو هلم لا قالخأ نمهب نو رياعت و ةلواملا قالخأ نمه.نوعهابتيام

 00 الا باذاز

 0 د 0 00 اذاهامت رحضل

 نمفنأب وة ص مهطبغت ود سه نايصصلا ىهابسهناقج رخل اوه_تلا ىلع ى-_ءلل صرحأو

 الا امارس 0

 ترا ما تدل امعاد درا سي سسللاو بنس

 هارايملاتابسأ أنمك لذ لكو قوقحلا نو_ضواعت» را تدار داو

 مهتداعل نب رو مهممبل كدرحتو ممقالخألب.ذهن كلذ فوةاك احاول جاسملاو ةاهابملاو

 نوكت نأ داربامىلا كلذ دنعر ظن ةغللا لوصأ ظفحو نآر قل لعت نمىصلغرفاذاو

 بطخل اول ئاسرلا ة-اردةغللا ةساردىلا فاضأ ةءاةكلااهدارأ اذافهقء رطل جوف هتعانص

 هطذم ىنعو ناو:دلاهب لخ دوب ا-هلاح روطو كلذهبشأامو ممتارواو سانلاتالقانمو

 ه!ةنكم ىصلا اهمو رب ةعانص لكس يل نا بصلارب دم لد نأدعبا,يفهبذخ أ ىرخأديرأناو

 بلطلاب داقنتو سم تاعانصلاونادآلا تناكو لهناوهبسانو هعبط لك اءثام نكسل ةمتاؤم

 نذاوةعاتص نم انراعو بدالا نمالفغدح ناك امنزذاةمءالملاوةلك اشاانودغارملاو

 انلقام ىلع يلدلا نمو  تاعانصلا عفرأو بادآلا فرمشأ رابتتخا ىلع مهلك انلا عجأل



 ا

 بلح اذاملجرلا محلي ولاوبالقتالاو ساكستنالا كل ذوارب دم عجرب ودرب دم عجرو

 اهاؤهاهم وكرواهمغهبلا قوس واهربب دتءوسواهمأر رمصق هماعهمئح واه ايغطواهدرمت هل

 الا ىدو اهداعو لد ال جرلاةساس سأرةبحلاه .نامدلاو كالحلاو ناسشلاو )ل1
 الو تئاق لك نغىنغيو بئاغلك نعبون.و ضقتن لكه مامن مند و ةلخلك هبدسنب ىذلا
 مارك | ريغأمشاهلعب ةأر ملا ةبمهت سلو هلهأو لجرلا نيدامف صأدن ود متنالو ئش ا

 هديعو وهدعوهقيدصدوهنءو صوهنبدةنامصوهسفن لجرلا.

 اهج وزةءاركت لجسا اذا ةمع ركلا را نأ ابعفانم نفهلهأ ل -جرلاةمارك امأ

 دكي مل هل بج: ريثكر ومأى لا الاوز نءاهقافشاو اهلعامتاماحواحلاهتمادّتسا نسحاهاعد
 ىلع ةليقثلاةئو وملاو ديدشلا فياك لاب بانلا اذه ريغ نماهلااهتراص ا ىلع ر دقي للجرلا

 ىلعو هفرتشو اهجوز ل _نىلءلدأ كلذ ناك | م أ فنأو انا مظعأت ناك لك ةأرملانأ ظ

 انءاجح ةدششو اهتراش نيسحت ىف ءاشأ ةثالث ىلع هلهأ ل جرلاةءاركو ه رطخ ظعو هتلالج

 اهمتراغا هرتو
 دقفتواهمدخربب دتواهدالوأة-ايسيةأر ملا لغش لص, نأو رف مهملاب رطاخلا لغشامأو

 الإ مه اهل نكي ملابلاةيلاخ لغشلاةطقاس تناك اذاةأرملانافاهلامعأ نماهردخهمضنأم .

 كلذاهوعدمف اهتدازت_-١ىفالإ ريكفتاهل كم ملواهنأيهب حربتلاواهتنب زبلاجرللىذعتلا |
 هناس> اهلج طخسدوهتدايز نامز راص ساو هتما ركراغصةسا ىلا

 6 هدلو لجرلاةسامسىف

 الو ءاقج نوكنتال ىم راظ رابتخا مث هتيمسناسحإ هيدلاو لعدلولا قحنسنأ

 ةضاير وهبي دأت, ىدب عاضرلا نعىصلا مطفاذاف لقى دعب نبللا ناق ةهاعت اذالوءاهر و

 هيلاردابت:ىصلا نا ةممذلا مشلا هئجافتو ةمكللا قالخألا هيلع مجم نأ لبق هقالخأ

 عطتس ملف«_ملع بلغ كلذ نم هنم نكسمت اف ةئيبخْلا بئارمغلا هيلعلانتو قالخألا ىواسم

 سياعمهنع بكت وقالخألا حيتافمهينح نأى ملا منغأ ىغبنيف اعو زئ هنعالو ةقرافمدل

 ةصد_جلاب ولابقالاو ضار_ءالابو شاحالاو سائبالاو تيغرتلاو سس هرتلاب تاداعلا

 لوأن كيلو هنع مجح ملديلابةناعت_سالا ىلاجاتحا نافايفاك ناك امىرخأخ بب وةلاب و
 ءاعفشلا دادعادغت ودي دل ب اهرالا دعد ليقءاك- لا هن راشأاك اهجومالبلقبرضلا

 تناك اذاومفوخابتسد:ءاراهدساع ىصلا ناس بجو تعا ادايلوألا ب ١
)1( 
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 ةئلاثلاو هل رهط هناتك نافهناتك ةمناثلاو هلأنهأ هليجعتاهاد>ا طْئارمش فو رعلأو
 هرئآوحمب وهلوأ ىسننهعطق لراق ةتلصاومو هب ز ةعبارلاو هلريك أ هريغصت ناقدريغصت
 اهركسش ىدوب واحلا: حان سحي نمدنع عضوتملاذاةعبنصلا ناقهعضوم رايتخا ةشماقلاو
  ظفحتالىتااةخغسلا ضرالا ىف عقاولار ذبلاك تناك ةالاوملاودولاباهلداقب واه ساحر شنت و

 عرزلاتينتالو ب حلا

 عييضتلانيبدد رتم مشلاو فرسسلا نيباهىعأح ال_صاواهدادسناقتاقفنلاامأف

 ' قوقح ناسنالا ىف وتسا ىتمهنأو هو تيثتلا نس> سجون! ىهأ كلذ ءازانناالخردقنلاو

 ةفصنلا كل ذوزماغل ا زبمت ىلع كلا فيس ملجأ داصتقالا طئارش ف رعتساواهلكر دقتلا

 د-< لكبىرغملا دس لاو ةمانةءو م لكب ةلكو م لاءاضغبلا ل ومثوةهضعلا ف رولا مومعو

 ماوعلوقعىلع قافتالا ف ىمأ ضعد ىني نأ ل قاعلل نبني !ذبلف عماش ىفرشو .خذاب

 ف رسلااهبشاهف ىثخ ىتلا عضاوملا ىف ءاضغالاوز وجالا نماريثك لمعتس نأو سانلا

 مردقتلا رثؤي و داصتقالاحدع نمرثك ًاءاوعلا نمىفرسلا حدع نم ناق عسضتلا راعو

 ايأرمزحأو القعمتأو صخأريدقتلار بد وداصتقالا دع نمنأ

 ف رده هدب ىتم ناسنالا ناق هتنكم [ىتماملفغ نأ ل قاعلل ىغبشالفة ريخذلاامأف

 2 رضاحلا لاا ةناعت_ دالا ىلا رطضاوب هلا وفلاح اروظتسم نكي ل ةجاخضنامزلا

 عافدلا نس> و ةبافكل !ىلوهللاو أمدعم ىقبد ىت> هو رعهو.رعابههفيف

 4« هلهأ للجرلا ةسايس لع

 ريخو هلحرىفهتفيلخو هلامفهدوقو هكلم ىف لجرلاةك ريش ةحلاصلا ةأرملانا

 نانعلاةءواطملا ناسألاة ريددقلا دواولادودولا ةنطفلا ةيمحلا ةئردلا هلقاعلاءاسنلا

 ا 16 ق ةسبملا اتبع ىف روقؤلا سلع ناز را تيغلاةتيمألا تسجلا ةضانلا
 هنازحاول#و اهريد_ة::هلملقرثكتو اهرييدت نس اهجو زلاهتدخ ىفةلذتبملاةفمفحلا|

 : امتارادم فطلب, همومه سو ابقالخأ ل مم“

 ظ ةديد_ثلاةبمهلاىهو هع دنالر وماةبؤل طسو مس هلهأ ل جرلاةسا .بعاجو

 موملاب اهرطاخ لغشو ةماّثلاةماركلاو

 ظ . هيهنل غصرإلو هرمألعمسترلاب !عناهاذاوا لك دا ترد لا !ىرفةبسحلا امأ

 . ايهمريصي وةيهانربصدوار ومأمدوعد و :ىهآ دوعتفاهتعاط ىلع هربق:ىتح كل ذب عنقتمل م



 -ااوؤ-

 هلنيلتىت>اهتذلاهعنموةمادنلاّةدشا ماع باجواهمولواهمذ راثك ابار ةأعممذ

 * هجرخو هلخدلجرلاة-امسىف + :
 وا نمهتوقءانتقا ف ىعبسلا ىلا رتدحاو لك تغدتاوقالا ا ىانلا باح 1

 ىف سانلاناك املو بساك-لالبسو تلاطملاووجو نمهقز رس سو هدمقهللاهمه أى ذلا

 هيفاوخيافنضومانجو أوئارو نمل نيس ءانين وز رتديعسا تكي انس نيس
 تاعانصلاتناكوتاعانصلاوتاراجلابت ا وقالاىلابدستآلا فنصلا اذه مهلأب سكلا ىلا

 ريثك تاقالادرّدع ءانفلاكيشو لاملاو لام ا, نوك-:ةراجلا نألت اراجلا نم ىقدأو قثوأ

 باوصوىأرلا ةكوهو لقعل زيح نم عون عاونأ «ئنثةءورملاىوذتاعانصو حئاوجلا
 عوتو كولملاو ةسايسلا بابرأون ردماوءارز ولاةعانصوهو رييدتلا نس>وةر وشما

 نم عونوءايدالاةعانصوهو بطلا لعوموجنلا لعوةغالب !اوةباتكلاوهو بدالا زيح نم

 تاضانسلا ند ه يعد اما راسا او 01 ءانصوهو ةخامتشلا ويدل

 رخؤمالو لوذ صريغة>اصفلاباةوصوماهاععأن منوكد كي ىتحاهشم دقن اوابماك> دز اذ رفملف

 هتشيعمبلطيل مئاقاةصساهنمقفاو عساوقزر نم ل-جرلانيزأ ين سبل هنالغيلو ١ ظ

 نماه انأو صرح وهرشلا نماهد_ءدأواهافعأوا,ةفرأو هوجولا فعأىلعةعانصد

 هاركتسالاب وةرباكلاوةبلاغملال ين لضف لك نا ملعيلو ثييخلا لك ألاو شحافلاعمطلا
 فزتو «-جولا ل ذب وأ ةثود> الا حقوةلاقلاو وس عمو راعلاومئالاب زيح خر لكو ةدهاجلاو

 ليب و هتدام تر زغناور زنهرد-ق مظع ناوديهز ضرعلا سين دنوةو رملاوشب وأءاسخلا

 وفعلاوه.ءؤردك الىذلاوةدلناوايرم نيعلاة 1ص ى ناك ن او مخوهنءانهت ربظ ناو

 كرب ىكأو اما سادمأو اغا د_ءس.طأهنز وفخو هرادة:لقناو هعم حدك الىذلا

 اعبرىزأو

 افو رم هضعب نوكي نأك لذ ىئةلداعلاة ريسلا نمناف هيستك اامزاسنالا زاحاذاف

 ثادحاو رهدلا ئاونل ارخدمققبتسمهضءدو فو رعملاباب رأوتاوك زلاوتاقدصلا ىف

 ةمثلا نسحو سفنلا نمطداهجارخا نو ناىتيننفتاقدصلاو تاوكنلاامأف نامزلا

 رئاسي نمةلخلا ل_هأ فاهم ظعم عضو ناوةقافلام وبل ةدعلااهنأبةقثلاو ردصلاحارششناو

 ترهظ نمهةقرلا هقحلتن ماهبقابب ىخوتد وهلاح نع ىلاعدهللا رتس كةبءالو هرقفب سانلا

 هلرمتسال#ف مارك الاو لالجلا ئذدللاهج -ولادلاخ كال ذ لع نأو هتنكسم تدب و هدامع

 0 : ءارزج هلدصرتءالو ارك
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 ذاو رذتو قتايف امهري_غىعارتنأكءزلب م هءورملاونب دلا ىلع رد>صن نم ةبكع ىف *ل ىمأ

 تبدا نم ةمدكك قد رط ىف ل ضر ماه رون ىلاتوثءوامهمتيددقا

 راوبنمق رخأ امإ وتدشتمىقمف رم زاحام!نيلجر د_> أ كبح اص ناب مف تدْصقدقو '

 ىنثو هفنأ ىجو جو وعانراوهناو كح دنهب د_سام لضفهءاعزوحالتشتملا قيفرلاف

 ىذلاح الصل او هتدصق ىذلاربخلا فرع ردقو ركسفوتدثتاذاق كن مهيلعدربامل وأ قهفطع:

 لاح ىأىفهقرخ نم نمآريسغتنأف روهتملاقرولاامأ وعوجرلا نس>أ كيلا عج رفهتعأ

 هتيادهىلا جات صف هتفض هذه نمبح ص: نأكل ىأرلا نم سلو هتفلاخو أهتعياش

 ' هكلسنو اتاههبكر تنأهنعر نءلقاعلا داشراقد رطناكن او كلس لهنا ملعاو

 كد_بح ةكناشلا ةكوشلاْ بسمه ءاعةروشملابلقاعلا سمت نأ كلىغبنب نك-!واطباغ

 ىلخأ ىو توصلا ضفخأو لوقلا قفرأو سءامنيلأ ىلع كندب نمةمادلاةحرقلاو

 نمنسحأ لاثمألاب رضوع رصتلا نم غلب أ بف ضدرعتلاو لاوحألارت_سأو نطاوملا

 غبسأف هيلا صن وهل شم وكن ءردباذاك وقل بئرشي كبخاص تر ناق فيشكتتلا

 ىرهخ هعدو ىأرلا نمدحاولاهجولا ىلع دزتالو لالمإالو باهسإالو طارفإ ربغىفلوقلا
 تدرواذاك ماكل ثرتك الك بحاصتدأ رناو هتبغم بكد ملعيفهحت اوج ىفددرتن وةبلق

 هلا غارفوهطاشن تقوىلا هرخأو هند رأامربغىل|هانعم لحأو هعطقاق هيلع

 موهشدقفتي و سانلا قالخأن ع صحفي نأ هبل ام هوه_بقانم فرصتب ىنعنل ىجبش و

 نافهلاثمأم_مناومهلثمهنا معد واهنمهد :عاعاهسقمف مهلاثمو مقانمرصبتب ومهةئالخو

 امإ وةرهاظامإ اهلث.هيفنا معيلفةنسملا ةبقنملاىأر اذاق طشملا ن انساك مه هابشأسانلا

 تناك ناو لحمضدالو دستالىءاهاع بظاوملواهءارباف ةرهاط تناكن اهةزومغم

 انا رد رساو ست نوخأب نصاب ااعدتسا ىلع ظفاصلو اخ لواهرثنلةرومشم
 نافنماك امإ وداب امإهيدل نغارابلممنا ميلف مشللاقلاغاو ةئيسلا ةداعلاو ةيلثملائأز +

 هسرصلف انماك ناك ناوهنامسن ةدشوهلاعم_ساةلقن هتملوهربقنلو هعمقملفايدانناك

 ساسو اهتعاط تنسحاذافهءاهرسوسذاباقعو اباوت هسفد عز نأ ناسن الل ىئبشي و ْ

 ةفب رش ةبقنم وأم رك ىلذ تتأاذا لئاذرلا كرتو لئاضفلالوبق نماهموسداملاهدامقنا

 عنتماوابتعاط تءاساذاوامتاذل ضد نماهنيكةواطر و رسسلا باجواه دج راثك اباهناثأ

 لعفوأ مثل قلن تنأو لئاضفلا يبعل ئاز رلا ترثأواهنانع سلس فتح جواهدايقنا
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 ثيشتلا ناطلس نءاوج رخاملءالؤهنأفءاسؤ رلاهملا مهجوحأو كل ذب سانلا قحأو

 مهتداع ترقساف تامدنلا,ت اوفحلا ب ةعدو تاطق سلا ثارتك الا وكرت عنصتل ا ةكسام نعو

 مممالجحأ ت>حجرو .هلوةعتءرب مبنماليلقالا ماشتحالا هلو لاسرتسالا ةرثك نع

 مظع ىف دازامتو مهقبيرطتماقتساو مهتريست ا سؤ مهرئاصن مهسوفن طبض ىف مدقتو

 مذلو صقنلا نعوةبجاومبداعملاب ربعتلا نعاوئمه مهنا مهنعممب ويعماتتك اب مهالب
 اف بيعلارهظ زالاو زمهلاو ذحلاو عنشلاو بضغلاوبلثلا نالع ا ىفاوفمخو ةبفاشم

 مو مهططنخ ج رعت ملف مهمتزواجبلاثلاو مهتطخض ساعملا نا اونظ مهنع كلذ ع عطقتنا

 هب ويعهنع ىف نأمارول ,هدح أن اف ةقوسل أو عاعرلا نم مهمنود نم لاح كا ذك س دلو

 ةزورض مهسمالب وسانلا طلاهناقكلذ عاطتسااماهكةأهيلع كرادتب واههبحةهدبب ٠

 باعتلاىلاىدؤت ةمصاخ اوةمصاخملاتاب_سأنمكلذو ةعفادملا وةلداجلاث دعت ةطلاخم او

 قئاقح رك ذب ىضرال نيقب رفاا نمد حاو لكداك كلذد_:عوراعلابىارتلاو لاثملاب .

 ياسا داش رتسا اوفكدقءالوبفَر و نزلا هيلع عفن ولطابلاب همي لب هيحاص ب ومع

 اذ هربغ نممهملا تبلجدق اهناف مهئادعأ لبق نمم-مب وبع ف رعت ىف سيساوجلاثب و
 مديعنالهناقمممحالبالو مهيثاو ومهر واشدالف سانلاةقوسلا نمملاسد نمامأف قد رطلا

 ليك أو سيلجو طيلخو بد رقو مج نمهسفن ىفهحصنب وهبمع ىلع هوبي نم
 نممبل ضبقو ءوسلاءانرق نممبل عبتاامءاسؤورلاو كولملالاحداسفىفدازامتو

 مهر شع ىف مهوشغو م,:.فع ىف اوغار ومهدبعا وضقناملمهاول نيذلارشلا ءاسلج

 مهورغملوبذاكلااءانثلا.ههو شغب مل م#متار وع نع مههمبنتو مهسفنأ نع مهق دص مهكر د

 ريغاوناك ناوابونذمخأ | وناكل مهءاطخ ةباصتسابمهوجر دّتسد و لطابلا ظدرقتلاب

 ىف عطنتوه ردع ةماقإ ف عئونت اذا مهد_> العلو ةبحصلا ةءاندود سشعلا مول نع نيج راخ

 ارذخو مهن ج نماقافشا محلا اوحأ نع مهفرصو مهسفنأ ىف مهحصن عدنا الاقدم رج ف يفت

 نحكفنانسلارك ارحو رانلا عذلك اعذلحدنلا ناقةكدنلا مهلاقثتسا نماقوخو مهتفنأ نم

 نعو انعره رازوراو انه مه رافنوانل ممشاصتسا الإ رالنأم كلذ انلعف نا ناخ

 *|س» ةهةسا اوي *“

 2 100 00 ف وعسو تسشاداْنا هللا ةئفهن وردا ةهضغدر ميد مانةطلاخ اطقناوانةلزنم ط 2س 4
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 حمرا فيصملاو ىندلا ىلا اهل رات ناوببنلاو هراغل و قرسلا نم ءزمو ةقراطلاتافآلا

 0 ني> بقرتي ناواج اعت قو نيكي ناوب اذ ءأا| فطن طاوللكلا بلاطيقاحلدوربو

 هرجز وه ريقفصو هقدعت د + ل نعاهفرصد وابحخلاصمىلا افون اك دمسرلب 9

 1 ' كل ذك اصعد اهملع مدقأالاوابعلضةماقتساواهدامقتا نسح ق كلذ هافك ناقهدمعو و

 م(: ؤم لهحت نمو مهتطامحو مهظفح نمهيملع داعم عمل اومادخلاو دلو لاو ل حالا أذمزا

 برقثلاب وديعولاودعولاببمهرتلاو ب غرتلاب مب وقتومومسابس ناسحا ميقا ارزارارداو

 باو أ ةرسفم ةلثمأب اهعبتنسو اهل اةجاحلاوةسامسلا ب وجوىف هلم لب واقأءذهف

 عفنلا ىف غلد ءأو مظنلا ىف نسح كلذ ناف هسفن لج رلا ٍةسامس ىقانانالبق م دقن نا دعب هلصفم

 ىلامتهتيا ءاشنأ

 6# هسفن ىلحرلا ةسامس 3

 برفأ 20 ذاهسفن ةساس ةسامسلا انصأ نم ناسنالاهب أدب نأ قالوا

 نم اهقوفاع ىيب مله سفن ةسامس نسحأ ىتمهنالوهتءانعباهالوأو هلع اهمرك أهيلاءايشالا

 اسفنو سئاسلا اوهالقعهلنأ لعد ناهسفن ةسامسءأر نمو زاباملئاوأ نمو رضملاةسامس

 نملك ناي _عيناوةسو.سملا ىهابقلخ لص و ابعبط ىف ىواس اة سداعملاةريثك ةراثآ

 هتمرداغبال ىتحةاصقتسمةفرعمدسافلا كلذ داسف عج رد نأ مزاد سا حالص ا مار

 . هسفنةسامسءارنم كلذكق مثوالو زب رحربغه>لصدامناك الاوهحالصاىفدخأب مئاثش
 ةفرعم هب واسم عْمج فر عد ىتح كلذ فىدتنس نأ هلزح ملاهدساف حالطصاواهتضايرو

 رهاظ لمدن نك ناك حالصالاءاهمع دقهنأ ىرب وهو ىواسملاكإ:ضعب لفغأ ناهناق ةطمحم

 صضقتن لرتلا لوطو لامهالاىبع ىوقاذارادلا نا اكو رادلا ىلع لهشم هنطابو لكلا

 هلناسنالا ناك امنمآهنفكمعاطر وهظهجوهلحالاذا ىتحانماكهنعلفغأ

 نع ةوابغلا نمناسنالاعابط املا قوثومري_غهسفن ناسذالا ةفرعمتناك املو

 دنعمايا ىوهلاةجزامم نمملاسريغهلةعنالو اهمدساح دنع هسفن هتحاسم ةرثكو هيواسم

 هنساحوهنواسم نع صحفل اوهلاوحأ نعشصل !ىف نغسمرتغ ناكه سفن لاو> أى هرظن

 انس> هلاوحأ_:رسحهب ريفد آرملاةلزنع هتمنوكت ىذلاداولابئيللا حالا ةنوعم نع

 اًيساهئاسو
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 لزاتملاو داسجألا عاود فو سفنألات احاح ىفوقلخخاوقال-خألا ف سانلاتراقتىف

 رادقألاو راطخألاو ىتارملا نود

 و ناسنالا لحأ لع ظ

 مثهصخش قبتو هنايحهبموقتتوقىلاجاتحةقو سوك ء:نمناسنا لك ناوي _عبلمث ٠
 ءانَتقا ىف ناسنالا لس سله ناو هتجاحّس قو نم فنا تس املهت وق لضف دا دعأ ىلا جاتحي

 ثودحوع وجلا نامه دنعءاملاو ىعرلا بلاط ىف عين ىذلاناومحلارئاس ل سس تاوقألا

 ملاعالو هزاّمح امل ظفاحالو هلضفأ ا "ىعمريغىرلاو عبشلادعبامهنع ف رصني و شطعلا

 هتجاحّت قول« سرح وهينتقءامهيف نزذناكمىلا ناسنالا جالب امويلاهّتجاحدوعب

 جاتح اةنمقلا زرحأو لزاما ذا اماف لزانملاو نك الاذان ىلا ةجاللا سدس اذهناكسف

 اهءالطلدصا رابلاظفاح ةنمقل ىلع ماقهناولفاهمو رب نمعابعنمو اغدب رب نك هيفاهظفحىلا

 ىتحهب أدكلذ لازنالف اهظفح ىلا هتجاح تداعة.ناث ىتقا اذافاه مفدي زب نأ ل بقاهانفأن ذا

 ىلا كلذ دنع جاتحاف اهتجاح تو دح عماهاع سعىلا جسد ىَتاا ةمببل ازيح لم ىف ريصن

 نكس ملوهيل اهسفن نكسن نمالإ ك اذ ىف هتفالخل حلصد ملف هتنمق ظفح ىلعهريغ فالخسا

 لهألاذانضا سنس كلذ ناكو انكس لجرلل درك ذىلاهددتلا ارلعج ىتلا حو زلا ىلا الإه سفن

 ٌتدح لسلاو ءاقلاهلعوةبرذلا ثودحلابسهللا هلعج ىدلا صالاب لهالا ىشغنالو

 دنعجاتح !ةجاحلات اقوالا الضفداد_عأوتاوقالا ىلا ةجاحلات داز وددعلارثكودلولا

 هدب تحت نمراصوابعار راصهباذاق مادا لاو ةافكلاىلاو ما"وقلاو: ناوءالاىلاكلذ

 ة.عرول

 سئاسلاو ىرملاو ىئارلاو ةةوسااو كلل ا الا ةجاحلا فىوتسادق رومأهدرف:

 معقب و هحوركسع توقىلاهايندىفجاتح ناسن الك نالءود_لاو مداد او سوسالاو

 طفح ةجوز ىلاو همعس نع فرصنا اذاهيلا ئوأب وهدبت اذهيفزرح ل زنمىلاو هدسج

 لصنوو ربك ل احىفهتيافك,موقي وهزجم دنعهلىجد دلو ىلاوهبسك هلزرحتوهل زنمهيلع

 ءالؤه عمجا اداو هلقثن وام وهنونيعب ةافكوم اوقىلاوهدعدنمهرك ذ ىحيوهلسذ

 .. اما”وسواياعرهل اوناكو امسموايعار ناك

 تارزلاو رئاظحلا نموارابمءاملاوءالكلا نمهتع اس اطمدان رب ناهمزلب مسملانااكو

 نمو ةيداعلاعابسلا نماهس ركل اهراطقأ ىفهبالك ثدب واهتالكى هنومع ى ذي ناوالبل



 ْ سا 114

 .نمىهابتلاومبعابطأ نم دساعتلا ناك فاس باوكللهو ار ضاوت الر قفلا ىفاو وتسا
 ةلعوممئاقببس بلاوحأ ت وافتو مهرادق ف الّتخ ناك هره وج لصأ قو مهسوس

 تس نوهأب اين دلا نمدظح كردملابدألا نملطعلا علا نملفغلا لاما اوف مهتعانقل
 ريغمهدجو ىذلالاملا نانقبأل ب نظبلقلالكوحلارادك أومورحلا لقاعلا لاحلمأتاذا

 لضفهنافكث مل هاجلاى رثاالا>دقفت اذا مدعملابدألا اوذوهمدعىذلا لقعلا نم

 ضيرعلاناطلسل اود طبضدالهةهرك .ءاعاجلع دوه ىتلاةعانصلاىوذو هنود م دقو هيلع

 تارامأو رببدتلا فظل د هاوشوةمكحلا لئالد نم كلاذركحو د.دملاذلمملا اذالو

 ةقآرلاو ةجحرلا

 # سانلاعيجل ةشامسلاو رييدتلامو زأ ع

 ناقثاو نسحو ةمكسحلا نمملاعلا ربيت هةنملع ىرخ املمأت مهالوأو سانلاقحأو

 نيذلاةالولا نم لثمألاولثمألا مثةسايس مبهملا ضوفو ةب ربلا ىعأ يهاعرتساو دالبل اربد دن
 معنلا باب رأ نمم_ مولي نيذذلا متر وكسلاو راصمألا ريب دئاوفاكتساو مثألا ةدا.قاوطعأ

 لك ناقة نادلولاو لهألا ضاور ولزانملا بار نم مهنولي نيذلا مدخل او ةناطبلا ساو سو

 هتمعر دب تدك نمو همن وه أه فر صن و هل>رهنمشد وهفنك زو اا عارءالؤه نمدحاو

 نماودع مولقأو انطع رق ضأوالام-مقرأوا رهظ .رقحأوانأش مهرغصأجاتحو
 نسح

 راكنالا نمو لامع الاو لافغالا هلق نمو ريدقَتلاو ريك_هلاة رثك نمو ريبد_ةلاوةسا.نلا

 مظعألاك لل اهبلاهجاتحام عبج ىلا م وقتلا وليدعتلاو يدأتلاو فينعتلاو سنأتلاو

 سسملاو ىرعتلانموهيبنتلاو ظقيتلا نمادههيلاحاتح ىذلان الئاقلاقوللد

 ىذلاذفلا نال الاقمناصألرثك ادسلا لالتخاو قب رلاقاتفنا نمقافالاوةنننأمطلاو

 نمزارتحالا ةد_ثيقحأوةبانعلا نس>ىلاج وحأهل د_ضاعمالىذلادرفل اوهل رييطال

 - شيعلاحقرت نم جاتح هللامالىذلامدعملانالو ناوعألاوءارز ولادفو ةبافكم رهظتسملا

 : رسوملا ىنغلاهبلاجاشت امنرثك ىلا لاح لا ةّ ىو

 نيب انتنزاوم_عابئاعوأ كواملالاوحأ,ةقوسلالاوحأ انليثمتر كشاركشملعلو

 انماكتنا كلذ ىف رظنلا ف فاكسنملا مع بلف نب ىهألا نيبانتا داس ىف دقراحداقو أ نينلاحلا
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 * لزعملا رييدت مع 3

 همدخوهدالوأو همحوز رناسنالا نيد ةكرتشملالاو>حألالادّدعاه:مى رعد 22

 لهألالاوحأهعوضومواهف باوصلاهجوولادتعالا نعةجراخلارومألاجالعقبرطو

 كلذب نكةيل هل زنمىفناسنالا ماظن لاوحأ هلصاح نأل +_> أ ىلع ىفختالهتعفنمو

 اهماظتناو اهلادتعاب عرفتي ور وكاذملا صاخنالا نيب ونبي ةبجاولا قوقحلا ةنايص نم
 هلحالاو هلجاعلا ةذاعسلا تسك ىلع

 لضفناسلو ه هدب ءاغلل امامب اانهاهىأتة رصتخ تاسام لا هد هىفةلاسر انيس نب الو

 معلا اذه ساسأ بعضو مهادع نم ىلع مالسالا لاحز

 - ا« بترلاوت افصلا ف سانلا نيبتوافتلا ع

 مجاقنم ىف مهيعسو ناك ملا مشعر ب رامات عئابطلا لك ًامرعئابطو ١

 بادآلاواهلضفب مهدبأ ىلا ةحجارلا مالحألاو اهي مهدمأىتلا ةيسضرلا لو قءلا ىلا ىجسلاةرأ
 هب مها راىذلا زييغلا عماهفرسشب مميز ىتلا ةع ركل قالخألاواهلاجج مهمسلأ ىتلةنسنحلا

 قولخماو ىلاخلا نينامةف عمىلا مها قب رطكاذراصىت> سوسملاو سنا دأاو كواملاو

 ْ نانمبدر دوا دانع وضح >1 مايكل حاس يح

 مك نيلضافمم_.ثارآو مبل وقع ىف مولعج نأ اهنا اا ارلكش متيلعةللا نم نم م

 ن مراد رات ىلارعلا اودسا ناك نيتوافشسمعت رومرلزانمومهك المأ ىف مهلعج

 دقفملاظتلاوىعابتلا ن مرش ودساعلاو سفانتلا نم م مهند ققلبامل مهانف ىلا عادلا داس هلا

 ةقوس ماك اوناك ولو مه رخآن ءاونافتل اكؤ لم اعيجاوناكو ل سانلا نا لوقعلا ىوذيلع

 لوا ميج دفر رالو :ةحاألد_حأن وماملىنغلا فاو ومما ولما كه ريانانانغاوكتلهل
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 ريبكلااهيلع مرهىتلاة:>الطصإلاةسايسلا ىهو لدعلاهب_ثدامووفءاكحلاوءالقعلا

 وأ مئاقلدعالب رفك وأناع |لاحىفةمع روقتسدوأ ناطلس قس نأدبعبو ريغصل اهلعأسشن و

 لدعلاهمشدىتلاروم الل سيرت

 مهمولعءاكحلارك ذة دقوةرخآلا رومأا حلصي ناوهلاعلا ماظن ام قببامةسامسلاف

 قلعتتنأ امالامعالاك لتو رشلا نعةرداسصللامعالا نعا_مفاوثح وهذ هةيلمعلا

 ىهو فالتئالاوسنألاماودلل زنملا لصأب قلعتتن أاماوقالخألا لع ىهو هدحو صخشلاب
 ة-ايسلا لع ىهو ةكلمملالاوحأ ءاظنل دابلا لهألاوحأب قلعت وأ ل زنملاريبدنملع

 ىباثلا لضفلا
 هب

 ي قالخألا مع ا“

 ةيرظنلاةوقلا ىهو ىوقثالثلادتءاىهو لئاضفااعاونأء_:فرغنوغوه
 ةيرظنلاةوةلالاكىهو ةمكحلا . نيتليذرنيب طاسوأ نملك ةبووهشلاو ةيدضغلاو

 ةءاصقلاو ابطارفاىناثلاوابطن رفتلوألاو ةزن رحلاوةدالبلانيتلب رنين طئموتل |ىهو

 ' ىااثلاواطن رفتلوالاو ر وهتلاو نبا نيتلدذر نيب طسوتلا ىهو ةمدضغلا ةوقلا لاكىبهو
 ظ روصيفلاو روج نيتلذزنإب طسوتلا ىهو ةئوهشلاة وتلا لاكىهو ةفعلاو ابطارفا
 ْ ابطارفاىناثلاو اهطن رفتنوآلاو

 " عورفلا هذه نم لكوعو رفاه لكل ةفعلاو ةعاجشلاو ةمكتمل اى أتالثلا هافنتو>:
 هذهتافن رعت ىلع قالخألا لعبتك تاونح اذقو اع ولا ارومالاربخ ونيتلب دن نيت طصوت

 طسولا ف لدّتعي و طسوتلا فرط ن عرفي نأتجالغلا قرط مر ومألا
 ظظرفتلاو طارفالا نيبابلبدد_عدثمح نمةيناسفنلاتاكسلملا مولعلا هذه عضومو

 رحم ناضقنلاو بع ةدايزلاةرو.ءالا لكىفلادّتعالا, كل ع كالا !اهأر دنكس الل ءاكمل | لاق

 اديعه هالوأ ن وكمل ناكمالا سس هلا عفىفال_هاكن اسنالا وكل ادمن

 :!تيج ةازخأو



 تس ا “ا ةلاتلا
 و

 كي

 * ةيامملا ةمكحلا »

 ( لوسفةثالئابفو )

 لوالا لصفلا

 ىف

 #“ ةيهلالا ةمكحلا

 ةوادعلاو رصانتلاو لتاقتلا ىلا ايدو مالمهم هكر رتناكو عسبطلابايندمناسنالا ناك امل

 عاقصالاو ندملاةرامعو عامجالا وندّلاةمضقىلارومألاهذهةمفانملاءانصشنلاو

 ثيح مومعلا ىلع صاخشالا عيمج ةقلعتم نيناوق عضوة مهلالاةمكحلاتضتقا

 هذهىفةيساوسمألاو فئاوطلا لكلب ىرخأن ودةفئاطبالو صخش صخشب صال

 0 لداعتلا قي رطب ىراجلانوناقلاوةدايسلا
 هدنع نمهدب وم وكلما ةطس اوهنناهمامد ناسنا نءذخ وت نأودءال نين اوقلاهذهن ام

 ىلا جام الة_ءانتةمكحو ةيس دق هوقهل نمذا لكس اهقدصمل تاداعلا تاضفانلا تازجعملاب

 جاتح هنا بتارع وأ ةبترغ ةجردلا هذه نعل زانوه نمامأو«ةءدصت ىفةيسحلاتازجعملا ٠

 ءارغلاةغن شلات ةشادقو هفعضوأ هلهج ةوق ىس< تاضوأ: صامإ ةمس> ةزجعمىلا

 كرت مس اهطارفاوابطد رفتوداصتقالا فرط نع بانّةجالاوابطسوأو عئارمشلا نسا ىلع

 ىباسنالا عونا اني ماظنلاهب قيبامرد_قىلاةب د تمن مرشنلا لوقع لعج لب ىد سولاعلا

 لوقع هن سمسا ىذلا امأو ةقيقح لد_ءلاوهىلاعيهتلا دنع نم لسرلاهب تءاجىذلاف



 | باخ ءد

 نبالدادغبخراتو بيطلاحفنولاوكشي نبالدل_هلا باتكوج رفلا ىألءاسنلا باتكو
 مهتانب نودثيا اوناكم هنأ د ىلا ءا سلا ىلع لاج رلاىفةريغلات غاب دقو ىدادغيلا مطحلا

 نماثلالصفلا
 هين

 * ةريغلا

 قدجوت ىهو هيلعراغبامىلا ىيببطلا هلمم رس ناسنالا ف دلوتتةيسفن هوقو ريغلا

 نمنا ىتح مرق مرتك“ !برعلاق تناك دقو هسفن ناويحلا فى تح ناكمو نامز لك
 ارامزو اراوجوةءرحهلعفاودعهئانف ىلا لاو هدحأر اد لخد

 لكل _ءفكلذلو باسناللاظفحوءاملاةنامصلابمس ناسنالا ىف ةوقلا هذههتلا عدوأد قو

 اهءاسن ىفةنامصلا تعضواهح اء رىف و اهفه ريغلا تعضو ةمأ

 دو#لاو صاخشالاو اودلا بس < فادذ#و دب زتمثةبحل اوةءورملاة ريغلاداوؤم نمو

 كرش طغو ىنيد كح و ىحلا سومان ىف صقتن هدهاشمدنعاعقاو ناك اماهنم

 نآرقلاءاجدقو ضيبلابءاسنلان مرثارحلا نعنونكي مهن أمهتوخنو برعلا ة ريغ نف
 ةنامصيف ةريغلالمعتس دقو نونكم ضس نهم اك ىلاعنوهنادسلاقف كلذ زب زعلا

 هل رئمو هلهأةسايسوهسفن لجرلاةسامس ىهىتلاثالثلا تاس اسأل ا ىف هنن امص مزلدأم لك

 اوفلأ اك ةريثك ابتك اهفاوفلأو ةدلمعلاةمك-حاناهومسوهّتعم_طوهتنيدمةسامسو

 اهريغ ىف



 ساأ .4 سب

 اذاف ىل زئمتلخد لوما سر ىدننع ناك اذا ىتح مون نم لضفأو هو الأ امون ىرال

 ةيمأابأ تلاق مالسلابهللا كامح تلق ىأت لاقف هذه نم بني زايتلق ىبنتو أت زوجعب
 تلاق ةأسعاربك تلق كتجوز فدك ةيمأابأت لاق هللادج أر يك تلق كلاحو تن أف مك

 ناف امالغتدلواذاو اهجو ز دنع تظ>اذ | نيلاح ىفاهنماقلخ أ و سأل اح ىفىرئالةأرملانا

 تلف ةلادتملاءاحلولا نمارس متون اتزاحامهتلاولاحرلات اف طوسلاف سدا
 اتتاتلوح لكفتناكف. لاف :بدالاتنبحأو ةضايزلاادتضك دقك تام أد ١
 رعش اهركذنف

 ابني زبرضأ مون ىنبع تلشف ٠ مهئاسأ نو رضي الجر تنأر

 ايئذم تنك اذا ىرذع افىلا هنىتتأ مرج ريغىف اهبرضأأ

 ابلحم طلاخل تملا اهفب ناك 2تيلح نرا ىلحلا نيزت ةاتف

 مادخحو ضاعن هلمصخو .ناهعتلا تنيةرخصو ىدايالا ثياحْث نب ةعجج نونمو

 . مانلاليل اطقلا لرتول  ةلئاقلا ىهو ناب لا

 ناس طن سطاعن أك لذو نا د رلا ثنن ماذح كلذ لاق نملوأى ضل ا لضفملا لاق

 نملا ءامحأ نمامحر شع ةعدرأ ىف ناد رلا مهقلو ناد_هو ىنعجو مثضو ريسج ىف اهيبأىلا

 مهموناوراسفابر هدهرا_كأو هليل تحج رخناب رلاناو اوزجاحت مئاديدشالاتةاولمتقاف

 بلطلا ىف دخلا .عقالب مهن :هضرالا اذاق مهام كح ف سطاعمب_صأواو ركسع م مهتايلو

 ناب را باعت ىلع ترخ اطقلا رات تمار ةاوناك امافالملنايرلار كسعىلا اوهتناهف

 ْ تلاقفابموقىلاء اذخ تجرفن

 ماس 8 اليل اطقلا كرت واف اوريسواولحرا انموقانالأ

 لاقف قراطن مسدد اقف لالكلان ميا اعلا اودلخ أ واهو قىلا اوتفتلب ملف.

 : ظ . لاعتولا

 ءانختلا# ا نا ف اهوقدصف مانح تلافاذا

 ىف و مهنماوعنتماواوصصأىت>هءاومصتعاف ىينءابن رقناكد اولا اوأجلف م وقلاراثف

 مارزح هنأ ىما ىف بعص نب مجللتببلا نأ ىرخأةباور

 ىنكاىدوؤيو دوصقملاد+لا نعج ري بانطالاو ةريثك كاذىفرابخالاوتاءاكلاو

 ءاسنلا تاغالب باك ةعجارمب هيلعفعس ىوتلادارأن مو عنقمكلذ نمانرك ذامفو لالملا
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 لاوخألاو لامعالا رخافمب ابلكى اورلا تلع ةمكحح

 لاضفلا لا برقا: ةلوعيترخانمت ءاسنلا اذاو
 لاب فتك أي ثبلد 0 هسفن فلكن نمو زيزعلادبع

 لااقمو مل ىسفن ىف ثقدصو ةحصنو ةدوع عتأن

 لاو لكشماب لو بام ردخاب ايلوخ ىلا 3 كتبت

 : 0 وءاسؤ رلا نمرضح نم عسبج ىعأو مرد فال :رشعب كإملادبعهلصأف

 رانيد نالآ

 مت ام اهلل مقف اذهامتلاقفرادىفاخارص تعمسف ةيدابلا تلخدةيبارعأن أىكح

 نوبغربباونعو نومترتيهناضقب و نوثيغتستمهرنمالا مارأه تلاقف ناسنا

 ملا نبعأو عجطملاءوس كنع قرصو علطملاوههتلاك اقو ة.ارعأت لاق

 ّْ اهلا اونسحأو اهمااك ن ماويجعف عنصامف كءاسالو عج رملا ىف

 كسه ب هسا

 « اهم رشعورتو ربدح نب بليز + .
 تفرصن |لاقك لذ فيكو تلق لاق ءاسنلا نهناق مك ىنب ءاسنب مكلع ىبعشايع رش لاق

 ةداسو ىلع ةفيقس ىفةسلاجةأ سا اذاق م5 ىنب رود, تررف ارهظمموب تاذةزانج نم

 اق تسيقستساف ل 0 اود ارا سف ءاماخو

 هدذهنماهتلأسف 0 راملا تر ظنّ ب مئامافاس رعهلاخأىتاف انبل لجرلا اوقسا

 هدصقات ,عاهلوايفك تنك ن ا منتلاقف اهنيجورتأت لقف مت ىنب ءاسن ىدحا ىتنباتباجأف

 ةأىماىناهتلدجلاتلاقف ثيدحلااهنب وهنيب راددقو اهقلطأالاو بحأامتس أر ناه ىلا

 امي ىنثدخل كقالخ ف رعأالس رغلجرتنأوهنمةىلع”رشأ طقاريسم ترشامةس زع

 مدقم ريخ تم دق دان دس ىلع هللا ىلصو هلا دج لاقف هنمرجز نأفهركتاموهمت افسح

 تلاق اذكرك أواذكمحأ مهئاسن ةديستنأو مار ديس كج وز رادلهأىلع



 سس ا هال

 ربنلا عرلاتدرز هريزو وهمعنباهعمو ربنلا فدّمعملاب كرهنا اضدأ نهتغالب نمو

 ح فرزأملا نم رلا عنص 8 زجأ رامع ن.الدابعنب !لاتف

 « دجوللاتقلعيردىأ « تالاسغلانمةأماتلاقف ةركسفلاراعنب|لاطأف

 ةنسحةروص ىداذاف اهلارظنو راع نءازجم عمدنّت تأ امسح نمدابع نبابجعتف .

 114 لوألا كالو هت دلم ءءايحو زتفالتلاقف ىهج وز تاذأ اهلأسف هتبجتأف

 ىلاعتهللا لوقب ملعفامري ىنبايتلاقف رظنلااهلاومادأف ري نمةعامجةيدارعأت سه ش

 ءايحاوقرطأف ,هراصب أن ماوضغينينمؤلل لق

 كلامأت لاقفاهتدوارف معاهم لك ةبراحانأ اذاق ةمهةليلفتجرخ ىبارعألاق

 تلاقف بك اوكلا الا اناربال هنا تلقف نيدنمهانللنكب لمنال قع نمارجاز

 اهبكوكم نبأو

 اهدوارف عقربلاءارو نمانيعيهتئتففى رقب هتتأف فئاط مون ىفةئاطبىدسألزن

 ىلع تعبط ةأرملا ناكلملاابهأ تلاقف روجفلاىلعةأصادوارزب وربانأىورو

 بهذ تدلواذاو ءزج سهذتابحاذاوءزج سهذَتْضتفا اذاقةيناسنالا نمءازجأ ثالث

 ةيناسنالاّدح نع نجر ض نأكلملاذرعأ انأف كلذ نعت بن أدقوءزج

 * مكح مأ ع
 ءاسن لجأ نم اهمأو ىهتناك م اسش» نب ث رحلا نب نجرلا د بعت نب بني زتنب ىه

 هلصوملاْتنب هلصوملالبقو هلصاول اتنبةلصاولا مكح مأل لوقت شي رق تناكف شدرق

 هدج ةايحىف كلملادبع نديلولا نب زيزعلادبعاهجوزتدقو لاكلا.لاجااءلصوامهال
 مه قنبلءارعشلا لاخداب ىمأف كلا ادبع ساجلا ىف ناك امني حاكلادقعاملو كلملادبع

 لاقو رب رج لخ دفا راعش أ كلذ ف نولوقن ودقعلاب

 لاوخالا رم لاعام لك ىف. ةرحمرك أ هيلاريمألا عج
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 دماهب أ واهمأ نعاهرابخأت فتخاو ىس نمل _جىفتناك اهبأرصق ىف ببنلا عقواملهنا

 نيب لوادتملا روهشملا رعشلابامبلاتدّتك نى لااهىعأ هيلا ل آ امناماعدال نامزلا نم

 نذ لق نالايغو وتر يد راعاجل | لقاها ةشاةلسش راد ؟ناكونآلا ىلا سانلا
 دقعبالا كل لح الت لاقو اهيسنتربطأوتعنتما اهماعلوخدلادارأاماف هلت ئهواهنأش

 باوج راظتناواهسألاهلبق نم بايك هجوم وش لع ترام ناو ف رداعكت

 هتر وصاماهمظن نءابطت#هستكى ذلا ناكف

 ىتلاقل عمساو ىالك عمسا

 هرصع ىلوت دفق ميظع كال

 انلمث ةقرف هللا دارأ امل

 هكلمىف ىنأ ىلع قافنلا ماق

 وما ىنزاخل ةيراه تجرخن
 ىنمفف ديبعلا عيب ىنعاب اذا

 رهاط ىل# حاكنل ىتدارأو

 دامجالا نمتدن كواسلا ىهف

 داع قب نما كلا مس
 داسف)ال لوؤد نامزلا اذكو

 داز نم ىبالا مط انقاذاو
 ىدارع نكي ملوقارفلا اندف

 دادس. هلاجحا ىف تأب مل

 داكنالا نمالا ىنناص نر

 داحتالا قى نم قئالخلا نسح

 اضرلا فك ًارموس كيل أ|ىكمو

 دارو ىحترب نمم ناك نا هل ىنفرعت ىتبأاي كانسعف'

 داعسالاو .رعلب انل وعدت اهلضفي كالملا ةيكسمر ىسعو

 اهمأو وهرنس نامزلاو بوركلا هلربثىف عقاوت امتأب وهوابينأل اه رعش لصواماف
 نااهرنسكر يجو اهىهأهلال 1 اماهلعذإا ينم نسحأ نم سفنلا كلذ نااب رواها

 ءانثأاهبلابتكو ر ما كاملا نماهح اكن دقعي هسفن ىلع دهشأو نير رضلا فخأ الاذ

 روك اهربص نسح ىلع لديامهباتك

 هرب هن نوكح ىش
 د6 ةبىماعلا ءامسأ ع

 ىرماعل اهي سنن هبل ااهمف تمت ةلاسر "ىلع نب نمؤملا دبع ىلا تدك ةيلسشا لهأ نم

 لاقتءالاواهراد نع لازنالا عف رف هلأستو

 انيبملا جتفلاو رصنلا انفرع

 داشر قرط رت تنال

 هفاعسأب رهدلا ىذقدقف

 ابل وأةدمصق اه رخآ ىف و اهلام نع
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 نميالازارطلا ىلع بهذلابت دك ةفب رم ةفيفعاهنكلو فيلكس: نودد تناكو

 ابت هيتأو ىتيشم ىشمأو ىلاعل حلصأ هللاو انأ

 رسالا زارطلا ىلع دتكو

 ابهتست نم لبق ىطعأو ىئدخدمح نم تاغ للا |

 نيتيبلا ندب ىلوالاتاسألا ضراعنةلئاَقل ا ىهو

 مارح نهديص ةكم ءابظك ىتجبلل مانالا رظن ناو ىتا

 مالسالا انحخلا نع نهدصدو اشحاوف ملاكلا نيل نم نيسح

 ةعيدب ءادوسةيراجاحلتناكو .ةنانطلادئئاصقلا اف لاقو ةراذع نودي ز نب |علخابشو

 هلت دتكفاهيلا لامنوديز نب نا ةدالولر هظف ىنعملا

 ريختت مو ىتيزاج ئوجت مل. انئيبامىوح لاف ف منتتنكول
 رمد مل ىذلا نصدغلل تصنجو هلامحت ارمم انصغ تكرتو

 ىرتشلابىوقشلت علو نكل - ايلا ند ىنأ تسع دفلو 0

 بيطلاح فن بحاصهرك ذو هلصلا ب اّتك فلاوكسشد نب ااهنعلاقوةريثك راعشأ اهو

 ترمعوءاعربلاقوفتوءابدألا لجاسرعشلاةنس>لوقلا ةلزجةرعاشةبيذأ تناك اهنا

 املةبطرق لهأهعئان ىنكتسملا اهوبأن اكو 4 مو ةنس ف تتامو طقجو زتتولو الد وطارمع

 ةرارحودهاش روض> فرالاوسدالاةباهن ىف ىهت جرو الماخناكو ربظتسملا اوعلخ

 رصصملا رازحال ىدتئمةبط رقءابساحناكو ردصمو در ومةوالخو رظنم نس>و دئاوأ

 ءارعشلا دارفا كلاهتي واهترغ ءوض ىلا بدالا للهأ وشعد رثنلا دامحل ابعلم اهؤانفو

 . ةناصن ولعب كلذ طلخ# اهءاتنمةرثكواهءاجحةلوهسىلعو اهمترشعةوالنح ىلع ناتكلاو ٠

  اهترهاجو اهتالابمة لقب ليبسلا اف لوقلل تبجوأ اهنأ ىلع باوثأ ةراهطو باسنا مركو
 تدمشا اب رو راطمالا رثكن عدل أوت هكرب هرادماما و سحاعىنأ رز ولات سال واهتاذلم

 تلاقف هيلاهناوعأر شحو همفطعىف رظنوهمكس اعو ًاريشن دقو راذقالا نمكلانها# وشد

 رحم اك الكف اقفدتف  رصم هنهو سضخلاتنأ

 قريشلابةلمكن رملابىه واف رطدزالواف ضرس اللا ١
  دهعملات لب ةئيشب ع

 اهتراهط ىلع لدب ول.ذلا ةرهاط رعشلا ىف ةعرابةلمج تناكد ابع نبدقعملاّتْنب ىه

)14( 
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 .ربظرال مايأةعبساهجو زاوعمماقأ أسما لوأوجدوه ىف فقوملا ف سانلا اهآرأ سها لوأو
 مهاردلا اهمفاهناربج نمتاروت_سملاىلا جر ةموت ار رصلاسانلا ى أر ةأ ىهالوأو

 رجفل ا علط ىتح ه ريغل | نماهجوز ىلعت رهسة أسما لوأواهعوبسأ مون

 « لضف مأةيصدخ لع
 ندلا تابش نبال ضفلامأ نجرلادبعن مساقلاىبأ زيزعلا دبع نا دجنأت نب ىه

 ءاماعلا لضافأة يعز فتلخدةدابعو امركو انيدءاسنلا ءظعأ ىهفةيشرقلا ىرب ومنلا

 مظنتو لثاضف اهوأرقت وستكتتناكو ءاسنلاهملا لمع امفسىغ رالتناكو لضفلاةزام

 ١ الو: دمصقاحلو تابتاكمهتاحلصو اهرصعاماع نيد وأهنس وديحلارعشلا

 لذدعيو مولي نمىلا+ ىثرف لجأ الام ىلع مارغلا لج

 4 قيدصلاركتىفآت نب ةشئاع 9

  ىهتناكو ةروهشم عئاقوو بطخاهلوةكع م سوهيلعهللا ىب_صهللا لوسر اهجوزت

 ناكوءاسنلاولاحرلا نمةاورلا اهنعتو راهنام زلهأ مدفأت ناكو لا ةعقاو ىف نسا

 : :ىبأن ءاطع لاو هأر ملا ريلاقيدصلاّت نب ةقيدصلا ىنتثدج لوقت اهنع ىو راذا قورمشم

 : , ةشئاع نمرعشدالو تمطدالو هقفب معأ

 * ىده 1 تلي ةيلاع 3#

 بدأوةفءتاذام اماعلا كا رادع ع

 هلئاقلا ىهو رعشلاتداحأو توصل | نسحوءانغلا,ترهتشاو هنم

 ليس كندل لط ىلإ لبق قوشت لاط ناتسلا ةورسانأ

 لوخد هيلا ىده :راسلو 2هجورخ ىضتقي سيل ن مقتل ىتم . '
 ليلخو .هلخ اطابتغا ىتليف انل ةب ركن م حار نأ هللا ىسع

 د ىك-ةسملات نب ةدالو 3#

 تناك هللا. نيدل رصانلا نبهللا دبع ن. نجرلا دبع نب دم هيلا كستسملا تنب ىه
 .ةلاع ثناكو ةرك اذلا هر وك ثم ةرضاحلاةئس> نانبلاب اهلا راشملااهامز ىفودخإاو

 ا ءايدالاو ءارعشلاوءالضفلاوءادعلا همفاهم عه ودناوملاهيف دنع سلحبامل ةرعاش ةبتاك



 :سأور# م

 .ماوقاطا ا ءلالهأاب تاههةب 0 اررُ

 ب ةبحلاصلا ةدنس :

 تناكوبدألا ولاكلا و لاجابت يصل ةديعب تناكدجأ نب رفعج نب دجأت نب ىه

 اهانب يتلا زعلارادب ابكر اهنع تاما ل ىدالصلامركسملا اهجوز ناكومالسالا سيقلب ىمست ٠

 اهجو زينأ دارأ كلا اىبع ىكلصل ارفظملا دج أن ءاىنوّتسا اماف نعل ذالب ىفهتني دع

 يصنتسملا اه رهأ ىف بتاكر ناب« بلعريشأ مث اهل اق ىلع مزعفهنم تعنتماق كلم هل لمكسبل

 نيلوسرهيلا لسر أوك لذ لثتمافهتوع دب نيمئاقن علا لهأ ناك ذإ رصمنحاص ىديبعلا

 : لل خ دفاهعممزاكلا مسرب ىدخ امرعموه_ةجاحءاضقب هيلا عجرف ةبْضقل ا هذه ىف هلق نم

 ةهجلا ىلع مس ني_:مومملاريمأل اقف همامقل نيمئاغ ةلودلا ل_هأ هوجو رضح دقواهملا ىدخلا ٠

 مالسالاةدمعن علا كولمةديسونمزلا ةديحوةبك زلاةرهاطلاةيضرلا ةديسلاةكلاملا

 ا لضد ف هلوسر ودلل | ىصد خ نمو مه سهأ ن 5 مةريخلا ممل نوكست نأ اممآهلوسرودهللا

 لاملان مرضحام ىلعدجأن 1 سريع ىفأ |سهألار بأ نينم وم اريمأانالوم ك جو ز دةواندبم

 انالومناتك انا !اةفافاطلا و اف<تاقان_صأافلأن و_خوانيعابهذرانندفلأ ةئاموغو

 آس * نمانالومىلا ائحامهتلاوفاتنأامأ اوم ر ؟تاتكدملا ل اى اهيف لوقأى تاق نينم م اريمأ

 ناعيسلا لايم ردوا ما والا ك-١تل و سوهعضاوم نعلوقلا افرح لد نيقدًابش

 نزعلارادبا< لوخ دلا ىف ريمألا اهجوزاهذأت_ساوامهنيب حاكنلا دق ءمتو نوغصنام ىلع

 .اهياعسضغو هنعل ءدواعملادارأم“ هيلع عدت لف ةصلوأ ابملاهديدمو لخدف هت نذأف

 نما لهأض عب و ةصاخة ليلا كالتالإ اهم عم دعرلو هيفمعم تناك ىذلا ثيبلا نمت جر خو
 مو سعألا تكو كلذ, ٍمعف اهم راوج نمةب راجل هللا كإإ7 هت ساجأ ام اواهرب ملهنانوأو قب

 ةفيفعلا ةأرملا ىههذبفهشفم

  ةحاط تنبةشئاع

 اهئاشن لك أول جأوةنيدملاب ةأيعاعدبأو اهموق ىف ةليجس تذاكب عضمةجوز ىه

 .جابيدلا بئاصعلا سدا نمل وأو عداصالا فارطأ برعلا ءاسن نم بضخ نملوأ ىهو

 بسبملاو درولا ءاعهتطشموهر طاه رعشأ تأ ع م هلوأو رهوجلاو بهذلا,ةجوسنملا
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 الونبدك (:نيغابدق برحلابًارؤمألا تقاوع ىف ريخربملاو هدغبامءويلا اذه ءامدلا
 كتراشبهللا نسح أت لاقهكفس مد لك ىفاملع تكرسشد_هل ءاقر زاب اهل لاق نيسك اشتم

 ريسلابتر رس من تلاق كلذ 'لرمسي ولاقهسلجر سو ربذص رشي نم كالثف كتمالس مادأو

 ىفهل كبح نم ىدنع بجبن ومدعب < اقول لاقوةب واعم كح ضف لعفلا قيدصتب: ىف:

 هيلعتدعأ اريمأل أسأالنأى سف: ىبلعتسمل 1نينمؤملاريمأا, تلاق كّتجاح ىزك ذاهنامح-

 اهعماواج نب ذللو اهل سعأو تقدص لاق ةبلطريغ نمداج و ةلأسمريغ نم ىطعأ نم كلثموا دبأ
 اسكوزئاوجب

 ** شرطألاتنبةشركع

 هيلع تماسفاهزاكع ىلع ةئكوتمهب واعمىلعلخدو اضدأنيف-صموب تبطخدقو +: :

 ”ىبح ىلعال ةإ معن تلاق نينمئملاريمأ ؛لدنع ترص نآلاةب واعمابل لاقف تساج مث ةقالخلاب
 مكيلعسانلا اهبأن يلوقتنيفص نيب ةففاوتنأو نيفصبفيسلا لئاجةدلقتملا تسل لاق

 توعالواهنكس نم مرجمالو اهنطق نم نزحمالةنجلا نا متيدتها اذا لض نم كر ضيال يسنفنأ
 ىفن.رصبتسم اموقاونوكو اهمو# مرصنتالو اهمعن مودبال رادباهوعاتتباف.اهلخد نم

 الوناعالا نوبقفبالب رعل ا معد مكيلا فلدةي واعم نأ م, > ىلع نب رهظسم م-ونيد

 هنلادابع هللا هللا موبلف اين دلا ىلا ,هاعدّتس اوه واحأف لطابلاىلا مهأعد ةمكسحلا امنوردب

 ردبهنهقحلارون ”ىطد ومال_-الاىرع ضةن.كلذ نافلك اوتلاوك اباوهتلا ندى
 ىلعاو ريصأو مكس" ريصد ىلعاوذماراصتألاو نب رجاهم ار يشعماب ىرخألاةبقعلاوىرغضلا

 لاقمتريعبلا عصق عصقتةقهانل ار + اكماشلا نهأ متيقل دقوادغ مى" اكف م رع
 تن.ةشركع هذه نولوة.ناركسعلاك..اعأفكسنا دقءذ_ه كاصع ىلع كارأىن“اكف

 ىلع كإجاف ار ودقماردقدتلا أ ناكوهتلاردقالولءاشل ا لهأ نيلضتل ت دك ن افق شرظألا

 دبتن ايش نءاولأسال اونمآنيذلااه-أا,) هرك ذلجهللال وة. نيتموملارنمأا تلاقكلة
 كتجاحىرك ذاق تقدصلاقهتداعاب حال |ىهأ رك اذابيبللا ناوةنآلا| كوست كسل

 ريسك انلربج اف كلذ اند_ةفدقوانئارقف ىلع درتفائئاسنغأ نمذخدانتاةدصتناكَت لاق

 نع ناكن اوةب وتلا عجاروةلفغلا نم هبتنا نمكلثف كأر نع ناك ن اغريةفانل نتن
 نمانبءونيهن اهذهان ةئ واعم لاق ةماظلا لمعت !الو ةنوهخا ناعتسا نم كال ثماف كدأر ربغ

 هفل عل اةءانلةللاضرفامتلا ناك_.تلاقيفدتت روح وقتفتتر وءئانتنعرر وأ



 تأدأ اد

 . نمىأوهنمأم نمل متغاةحاط ف لوقأ نأ ىسعاموتلاةةحاط ىفنيلوةتافلاقةجردلا

 اذبهاب تلاقريب زل فنيلوفتاف لاق لو هيلع هللا لص هللا لوسرهدعودقو رذحب ملثيح

 تلاقكيلع تمزعدقوك لذ ناو ةّل اقح لاق نكرملا ىف رعد عضلاعسجرك ىنءدنال

 ةنجلابهلدهشدقوهبراوحو لسوهيلعهللا هللا لوسر ةمع نب اربب زلا ىف ل اوقأ نآس نسافو

 ثدحت اشي رقناقةب واعماب هللا ىكن كلأسأ ىن او مالسالا ىفةمركم لكى ااقايس ناك د قلو

 نمتئشامل ضماو لئاس لا هذه نم ىنمفعت نأو كلما> لضفب ىنعسس نأ اهماح أن مْكنا

 اهدلبىلاةءركم اهدر وك ةيفءأدقةماركو معن لافاهربغ

 * ةينادمهطلا ساق نب ىدعتة.ءاقرزلا لع

 امونةب واعمد_ذعترك ذاهناى و ريق نيفضوم و ىف ةباطاناضدأ نرهتشا نم ىهو

 ىفةىلعاو ريشأف لاق نينمؤملاريمأاب هظفحت ند ىهضعب لاقا مالك ظفح ميكا

 هلماع ىلا هتك مش ةأ سها لقب نأ ىلع نسح أى أرلا سئ:لاقفابل قب مهضعب راسأفاه أ .

 اطوال دبع نأو اهموقناسرف نمةدعواهم رحب ىوذ نمةقث عمهملا اهدفو نأ ةفوكلاب

 الهأوكد ابحىهلاقةب واعم ىلع تاخدا.هاف ةقفنلا ىفاحل عسون و بيصخرتسباهرتسي وانمل

 لاق رصنلا كإلإهّللا مادأن ي_:موملاريمأاب ريغ تلاق كلل اح فيك دف او هم دق م دق هريخ تمدق

 تعد يف نب ردنأ هان سعأ كاذب لاقا دهمالفط وآتس دةببب رثلاو كريسم قتلك فيك"

 رجألا لج اةبك ارلاتسلأ لاق لجو زعهللاالإس يغل الءدامو لعأ ملام يع. ىلىناوتلاقكيلا

 الذ ىلع لا اف بر لا ران ن دقوتو لاقل ا ىلع سانلا نيضح نيفصي نيةصلا نيب ةفقاولاو

 ركفت نمو ريغوذ رهدلاو سهذامدوعد ناو سن ذلارتب و سأرلا تام نينمؤملاريمأاب تلاق

 دقلهتلاوالّت لاق دئمو ك.مالك نيظف أه واعمال لاقىهألا دعي ث د# ىعألاو رمصبأ

 مكن نا اوعجراو اووعراسانلا اهأنيلوةتنيح كور دهلل هظفحأىنكل لاقهتيسنأ

 ءاكب ءامصءامع ةنّثف اهلامفةححلا دصق نع مكب تراح وملظلا الج مك: ثغةنتف ىف خمصأ ْ

 عمربنتالبك اوكلاو سمشلا ىف ءىضدالحابصملانا اهدياقل سلسالوابقعانل عمسال 1

 ناسانلا اهأءانربخأانل أس نمو هاندّشرأدشرتسا نمالإدب دحلا الإ د دحلا عطقبالو رمقلا

 دقن اكف صصغلا ىلعزاصنألاو نب رجاوملارشاعماب اريصفاهءاصُأف هَملاض بل طداك قحلا
 فيك ل وقيفدحأ نلهحالف هلطاب قا غمدو ىوقتل |ةلك تمأتلاو تاتشلا ىعش ل مدنا

 لاجرلا باضخو ءانملاءاسنلا تاضخ نآوالأ الو عفم ناك | يعأ هللا يضقيل ىتاولدعلا
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 ارارفمأ نينمؤملاريمأ نما رارفأ هللا كجرب نودي رتىتأف ةمملدمءادوسالو ةمهمءايمم

 لوقب لجو زعهللا تعسامأ ىحلا_:رعادادترامأ مالسالاىفةبغ رمأ فحرلا نم

 ءامسلا ىلااهسأ رتعفر مث . مرابخأوابنو نب رباصلاو ىسنم نبدهاجملا لعن ىتح يتنوابنلو
 بولقلاهمزآب راب كدب و ةبغرلاترشتناو نيقبلا فعضو ربصلا لمعدق لوقت ىهو

 لداعلا مامالا ىلاهتلا كج ر اوماه ىدسملا ىلع بولقلا فلأو ىوقتلا ىلعةماكلا عجاف

 بنو ةيدح أن اغضو ةيلهاج داقحأو ةيردب نحا اهنا ريك الاويدصلاو ىولاىصولاو

 . مهارفكلاة تأ ) اولتاقتلاق مس مئثدبعىن:تاراثاب كرديل ةلفغلانيحةب واعماج

 تابثو مكب رنمةريصب ىلعاولتاق راصنالاو نب رجاهملارشاعماربص (نوبتني مهلعل ل ناعاال
 ن.أىردنالةروسق نمت رفةرفنتسمو رمك ماشلا لهأ تيقل دقادغ كيىن اكو مدني د نم

 ةريصبلاوعانو ىدهلابةلةالضلا اورتشاو ا.ندلانةرخآلا اوعانضرالا جاف نماهب كاس

 2 نعلض نم هللاوهنا ةلقالا نوبلط.ف و ةمادنل :لا ىبس لاحت نيح نيم دأنأ نحصمل لماقامع ىمعلاب

 رانلا فل زن ةنجلا ىف نكسدمل ن .ولطابلا ىف عقوقحلا
 اوعسفةرخآلاةدماؤطبتساواهوضفر فاسد لا رعاو رصقّتسا سامك الا نا سانل ا اهءأ

 ةلكىوقتو نوملاظلارهظي ودودهلا لطعنو قوقحلا لطبتناالولسانلا اه هتلاواحل
 نعهللا مج ر نود رن نبأ ىاقهبمطو شعلا ضفخ ىلءايانملادورو انرتخااملناطمسلا

 هتعبن نع ع رفتو «ةنيط نم قلخ هش اى أوهتنباجوزو مسوهيلعهللا لص هللا لوسر ,عنب

 كلذك لزب مفنيةفانملا هضغبس نانأو نيماسملا هيح ملعأو همن دمسأب هلعجو "رميه صخو

 رسكمو مالا ىافموهو تاذالاةحارلج رعمل هتماقتسا ناس ىلع ىضع وهتنوععهللاهدن ود

 لتقىتح كإذك ل زب مف نوبات ع سانلاو عاطأو نوكرمشمسانلاو ىلصاذامانصألا

 اقافن موق بواق فتعرز عئاقواهلامف ن زاوه عجب قكرؤو د_ح أل هأ ىنفأو ردن ىزرابم

 مالسلا كيلعو قيفوتلاهللاب وةدصنلا فت غلاب ولوقلا فتد_متجادق اقاقشو ةدرو

 هناكرب وهللاةجرو

 تلاق كلذ فت جر حام اتقول هللاو ىلتقالإ اذهب تدرأامربهلا مأايهنإةب واعم لاهتف

 تاهه لاقهناق شيهللاىن دعس نمىدب ىلعكلذهللاىرح نأ دنه نب ايىؤوسامهتلاو
 سانلاهفلخس اهمف لوقأ نأآت يسعاموتلاةنافع ن نامعيف نيلوقتاملوذفلاةريثك اي

 تلاقهملع تدنن ىذلا ءالصأهتلاو اذه ريخل امأأي اهألاقفنوضار مهوهولتقون وهراكم هو

 عيفراهناوت اربح ىلااقابس ناكد ةلواصقن نامعبت درأاماديبشهئلان كو ده ث هللا نكسل
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 ىنلوطي و هل ضفتي ىلعنتعو هنردقع ىلعلوصيو هتنطفي ىنبلغياب رضحا رغامالم
 م ركع ساوهللا نإ الك طاهدعبشيعأم هانطاتشنا هانهانلوقيو ةديتاذب

 لاجل او لقعلا لاصخ ثالث هءفالماك الجرالاَت جوز تالهللاو محرر و فغ ميلع عمم

 تددزاو يناضراانساناكن او ىناهلأالمجناكناو ىترادالقاعناك اذاق ناسالاو

 مل هللارفغباوفرضنا ىميفىلا امهفو ىماعولا اماعدب

 « ةيقرابلاربخاءأ ل

 .٠ نيفص مون هنعةللا ىذر ىلع ترصتناو نهتاصصقو ءاسنل|تايلضف نم ....

 املخرب ةديقرابلا شد رحلات نب ريخلا مأهملا لمح نأ ةفوكلابهيلاوىلاةب واعمستك ٠
 اهأرقأف الان كرةباتك هملعدرواماف ارثريشلاب واريخر بلا: هيفاحل وقب هب زاجيهناهماعأو
 ريمأءاقل ىح أت نك داو بذكب هلقءالو هتعاط نعةغئاز ريمفاتآامآتلاقفباتكلا

 ريمأن اريخلامأاب امل لاق اهنقرافمدارأوابعياماف ىرد_صىجات<رومألنينمؤملا

 اذهاب تلاق لذنعاف ارمشرمشلابو ارب_خرب_هلاءىفكلوقب ىءزاح نأ ىلابتك نينمؤم لا

 تراسف ق+اربغك ف لوقأ نأ د ىتفرعم ك. سؤال و لطابب كلر سأن أىب ءكريكنعمطدال

 هدنعو عيارلامويلا ىف هيلعابلخدأمثهع رح عمال زنأفةب واعم ىلع تم دق ىتحزيسمربخ

 مالسلاكنلعو امللاق هتاكرب وهللاةجرو نينمؤملا ريمأا,ءكيلعمالسلا تلاقف هواسلجا

 ناطلسلاةيهبدب نات نينموملاريمأا بهم تلاق مسالا اذم ىنيتوعدكنم مغرلاب و ريا مأاي

 تنكفيكوهلاخاي ك لاح ف يكف تقدض لاق (باتكل جل كسلو) هماع بنام ةضحدم
 كمدنع قينأس ل<ىفانأف كبلات رص ىت> ةمالسوةيفاعؤلزأم تلاق كريسمىف
 ضح د نمهللاب لديعأنينموملاريمأاي تلاق كبترفطظىتن نسحب ةبواعملاق :قيفر

 رابع لتقموب كمللكن اك فيكى ني ربخأ اندرأ اذه سبل لاق هتيقاعىدرتامو لاقملا

 ىناسل نهئفنت الك تناك امناو دعيهمن و رالو لبقهترئيزهللاو نك أل تلاق رساننبا

 ىلاتغتلا مث كلذأشأال لاق تلعف كلذريغالاةءكلثدحأتئشناف ةمدصلا نيح
 نينمؤملا ريمأايهظفحأانأم وقلا نمل جرلاقف ربها ءأم للك ظفح مل اقف هءادعأ

 در اهلعمويلاكلذ ىفنينموملاريمأ اياهبىن اك معنلاق هتاهلاق دجلاةروسىظفك
 رشتنم طوس اهدس و الو> طمبحأدقو كلمرأل ج ىلع ىهو ةي_ احلا فيش ىدبنز

 ةعاسلا ةلزازنإ 17 راوقتاس انلااهمأ اب لوقت هتقشقشفف ردهم لحفلاكى هو ةريفظلا

 ىفئعدب مفي علا عفرو ليلا رونو ليلدلانابأو قمل مضوأ دقفتلانا مظع ئش



 - ةغد

 ملركو ىلا تجرد هيفىذلاش علاو .تجرخهنمىذلا ىجلات قراف دقكنإةيش
 اكيشواد بعل نكي ةمأهل وكشف اكيلمكيلع هكلع عحصأ هيفلأتمل نب رقو هيفرعد

 ةبحصلاف  ةنناثلاو ىلوالا امأ  ارخذوارك ذثلل نك ةرشعالال_خ ىنعىظفحاو

 نسح قو باقلا ةحار ةعانقلا َّق نأاق ةعاطلاو عمسلا نس ةسشاعملاو ةعانقلاب

 فنأ عض ولل دقفتلاو هينيع عضوملةد_هاعملاو ةعدارلا وةئلاثلاامأو برلاةاض ص ةرسشاعملا

 لحكتلانا ةيشاي'ىماعاو عرب يطأ الاكنمهفنأ مشدالو عبق ىلع كنمءانيع عقتالف

  دهاغتلا ةسداسلاو ةسماخلاو دوقفملاسمطلاسطأ ءاملاو دوجوملا نسا نسحأ

 امآو ةب ركمهلاح صيغنتو ةمهلم عوج لا هرازح ناق هانم نط دقفتلاو هماعط تقول

 لصأ لاملا ظفح:ناق هلايعو همّشحل ةءاعرلاو هلاموهّدب ظافتحالاف ةتماثلاوةعباسلا

 نيشفتالف ةرسثاعلاوةعساتلا امأو ريبدتلا نسح نم لابعلا ومشحلاةءاعرلاو ريدقتلا

 ترغوأهىهأتدصء ناو هردغ ىنمأتمل همس نسف ناك ناك !ىهأ هل نيصعنالو ارسدل

 ٠ ىلوألا ناف احرف ناك اذان ائتك الاو احرتناك اذاح رفلاهلك كلدعمىتتاو هردص

 كل نوكام د_سأ اماظعاهلنينوكتامد_ثأو رتدكتلا نم ةيناثلاو ريصقتلانم

 كناةينباب ىماعاو ةقفارم ان وكي املوطأ ةقفاومهلنينوكتامةشأو امارك ا

 وأتدبحأ مف كاوه ىلع هاوهىبدقتو كلاض رىلع هاض ر ىرو ت ىتح كلذ ىبع نيردقتال

 اهعأواياصولا لك أ_:رماذهو هللا كعدوتسأو ري هلا كل عضبهللاو تهرك

 ابعأو اهغلبأو

 الاج رظانلات بت ةيدابلا رع نمةن رات ةرضاحخلابرع نمرغىتفههنأى حو ..

 ركب ىهلهأ اهنعلأسف اءنتفف الاجوةعار سوفنلالغشتو الاقمرك اذلاتبكتو

 هضهتساو اهموقرابكن مالجر دصقف ىحبأ امل سلو ,عامل ركيىهىلبقف بيئمأ

 > ف.كف ىأر اهعمانسةن أ ىفانلامهللاو لاقف ىمالاهملعاوضر ع ةعاج ىفاهمعامتأف :اهتبطخل

 فج اخ تساج دقو مهبل اج رخ مث اهيل اىلخدف مالا اهبلع ضرعأ ف كل اهسفن ىف

 ماقملارادهودصقامباوث مل زجأو مال.لابةباصعلا”يح مبللا تلاق مث ىهاهلاقف

 ا ] ١ٍ معاب لق
 قاد_هلا نمكل ذب و كل ريظنو ك مم ن ا ىلءكبطخع كبأريظت كنعان هةشىا

 ىنجو زنأ كتءو رع لخأ اعمط تعمط ىت> ةجاحلا كدب تر ضأ معابهتلاقف كيضرام



 اقبال -

 ىدضلا ىفاوريسو ضمبلا اورهشاو اهراطقأ قتايرلا اودقعاو

 ىركلاو جنم ةلفغلا او رذو اورصياو او ريص ىلغت ىننأي

 اندلا .ىف ميقيام مكيلعو مب اقعأىلع راعلا اورذحا

 دالب تيتأىت-> اهاط ىنانأفىلالب |تالضأ ةبْض ىنب نم لج رىل لاق لاق ىجمصالا ىكح

 دبعاي ىلتلاقف اههجو قارسشا ىرصبهللاو ىشغأةب راح انأ ذا مار دحىفان أ نسف ماس فب

 اهماعهدنع نمىلا “ل دشرأ نأس حت أت لاقابلط ىنانأف .ىلالبا تالضأت لق كتيغدامدهللا
 نيقيلاقيرط نمهلتفاهدرءاشناو اهدخأو هابك اطعأىذلات لاقوه نمو لجأ تلق

 اهلج عراب نمتيأر امىنعارو اهلاقمعيدب نمتعمسام ىنبجتأف رابتخالا قد رطنمال

 لعب ىف لبفتلق ناكل عبلا معن و هلقلخام ىلا عدف ناك تلاقالعب كل ل هاه تلقف

 اعومد نافرذتاهانيعواهسأرتعفرمث الد وطتقرطافهقثاو ىفنتالو«قئالخ مذنال

 تدشنأو

 تانج تاضورىف لوادهلا ءام امهوان_خ لصأ ىف نيندغك انك

 ثاحرتو تاحرفب ركن رهد هبحاص ىنج نم اهريخ تس

 تاوثم دعب ىبنأ عجاضبال نأ نمزىنناخ نا ىندهاع تاكو

 تاننسنم انرق ح:دوملا نيبر هلام اهنأ هاهاف 2

 حيلوةقفارملا ف طلو يشل لج ونال نا ل علا
 لك لانتوسولقلا لمست كناف ءاذغلا ىف ةمساقملاو ىذالا فكو سحاصلل لامحالاو ىناحلا

  ةيبلغتلا ثرحلا تنية.اما ل :

 تصو أ دقفظءاوملاو قالخالا فةروهشمكحاهلو برعلا ىفءاسنلاتايلضف نمتناك

 ةينآلاةيصولاباهجوز ىلا اهفافز لما فوعت نب سايامأاهتنبا ٠
 كلذ ثيو زل بسح مدقتل وأب دأل ضفل كرتت تناكو لةمصولا ناهشاياغتلاق '

 : لفاغللةمنمو لقاعللة رك ذا ,مكلو كنم هتدعب الو كدع

 كلذ نع سانلا فات رك لابن لامللضفبج وز نع نأ غانم ول ةنن ىأ

 انل اوقلخ اك انقلخ لاحرلا نكسلو

)) 
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 لهم الو بيز.الب تلعف اب : لجتوؤتفلسوذلا ىرتجسربضا
 لسألاب تاراغلاىنوأ نت رعلادسأ

 لغش ىفمويلاىنع قارب تاهيه .٠ مهلك سانلا رمش ئدايألا عنض
 >2 لج ىف نونأب ارضم اويضغتساو . دسأ ىنءاي ازيكحل ىل اولد ال

 كا ءو ةللوه تلا نوف ستملاو كليا لع ذك اع تد1نينوك باهل لاق تع فامإف
 اهرخآ ىفءاجاتاسأهتدشنأو

 هنوخاو اهارب َك ىرخم * وه

 ناثأ لك نبااب ة.ذدلا ناي ” نماعاقةفيفعلاوةبينلاانأو

 دايأ سن انأ نبا عرط نيدربأك < وال لاقواهرعّشرخآ نم رط نب درب فناف

 ىف تدضرام دايالّت نك و لو دابالت نا امةيس رافل اناا, ت بدك التلاقهناوخاةعمسرو

 انرض تن رضوتلفو تد.قفاب صأواظمغداد زاق من زهبش نكلولعفلا انهةعسر

 ارذغ كضرعىفت غاب دقءاتخأاب تلاقوابلع تابقأف اهعف ش مفاف هّتجوزهتل اسف ادي دش

 لمعلا تلاق ةكتزيشعىف وكلاج رىفت نك و لكلا ذ نافةفع ناوأ اذه سلف ىىصصن ىلبقاف

 ظ لوح نادل مب وسيط اه لع نوه أت اذعلاو
 ىرتف :انمع قاربلل تيل

 ىتوخا اليقعاب .ابملك ا

 ما وأب مخأ يدع

 اورذ ىبودنف .ىوالغ

 ىب رقن أم معالا بذكي

 اوأعفاو ىنوالغ ىنودبق
 كمن 3 ب6 ا

 الفلا ىل_هأاي نالهك ىنداي

 د تنسو. ايلا

 اوفطعت امأ طابغالا ىناي

 اتيح .ءازعوأ ارابطضاف

 اهفك للغ ىليل تحصأ

 ةرهج لبكتو
 اورهث متيده اندعل كك :

 كلقتو

 ءالبو ءانع نم ىسافأ ام

 اكبلاب ىتودعسا . اديئجاب

 انو اهم ركتلا تادعي
 اصعلاب ىتم. ةغملا عضو

 اللا نانا ضعب ىمو
 الب نم اعيج مكشام لك

 , ىجنر, ئش توم لا نيقب و
 (جعلا انملع نروادتأ

 ىلع دير نم رلتملا طلاخ
 امرلا نايا ناندسع با

 ىكرب رض دعب رصت لك

 (ظعلا كولملا .لملغ لثم

 اينلا تاحبق» ٠ بلاطو

 اهولاب دبش ضوعبم ىنبل
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 أءافاهم زل ثم ىفاحل ناد راجارعمو ترضح رذذملا نب ناعنلا تنب ةفرلا نا لبق ةيسداقلا

 مودتالابندلان اكرعن لاقت 4 تنألاقانأت لاق نامعنلاتنبةف رلا نكستيأ لاقهب دب نيب نفقو

 اذه ا ا يل رساهئاق لاح ىلع

 انالمتتشو انامعو_ثفرهدلا انبحاصو ألات تش: ىتح جار انيلا ىدي رصملا .

 مكلاح نع ىني ربخديع ساهل لاقف راطخألا ىوذ ىلع بكيو رازحألاب رثعد رهدلا كلذكَو

 الإبر علا نم دحأ س دلو انيسمأت لا قذىرصق!لاقف رصقأ مأل يطأ تلاقناكف يك

 بهزنوأه يلا بغرت نو الإب رعلا نمدحأ سيل وانك صو انم مهرب وأانيلا بغرب وهو

 ل اوقتتأ كنأ مشدنم

 ففعتن ةقوس هيف .:ر ذإ . انرمأألاو سانلا سوسنانيبف

 فرصنتو انب تاراث بلقت ابوعن مودبال انيدل َفأَف

 كدجاح ىلس اهل لاتفارصنالات دارأ امافابما رك ! رثك ًاواهم ]اكدعس نسدساف :

 اود فاول طفابارخ ةبالولا فاوبلطا هال لاقفابعافتنا, شيعأو اهرمعأةبارخ تلاق

 قفوث يح هيدايأ ىلع هللد+ !تلاقفةرومعمىراتخاقةبرخةبالولا فد حت ل دمعساهحللاقف

 ىفربمألا اهب دهتجاهةرومعم ريغ ىلا اهوماسو مل دعبايندلا: ورم ىتح لد علا انآ

 ؟لايإ وقلمخلاةد_#وقلاخلاةج رقص سوا همتنخأ 5 ةصاعنوك:نأ كريغىلااههلست

 تعد مئايندلا ةرهز ىلا ىنيعدتمالو ارورسوجرأالءوملادعبفانأامأو بارخ ىف ىبسن نأ

 تركشو ادبأةيضقءةجاح لدن عم ركل تلازالوةجاح مثل ىلا كاهللا لعجالت ل اهتف هل

 . كلعجوالإةمعن ءاركءوق نع هللا لا زأالو رقفدعدتنغتسادب كت انالو ىنغدعيّت رقتفا دب

 اهدرلا بسس

  ةيلهاج زيكل تنيىلبل ٠ - 4١

 ََ راقت اع ةيفنناو مجعل ادالب , ىلا ت دبس َقف ايظعاغلبم ةفغل | اولم تعلد دق

 اهيلعاواات مهنا 0 > مهبلط ةباحا نع عنتم تناك ةأهنم مه رطوءاضقىلالوصوللةب رب رب

 تناكفه بلال يق سفنلا لعام سوداملاوتاره و نماهل اورهظأواريثك

 لعفتملنا اهنأش ىف هتبطاخامدنع هتجو زالاقىدايالا عسب رناىتحاهتفعباكس«دادز/

 ثالملا ىف اهبغرب واه ددهم واهد_عواابيلا ماقمم ادبد_داباذعاهنب دعأل كلما نمدن صوتذام

 لوقتتأ كن أاهماعرثك أامافدن هؤتامتلعفاذاهفرخز وهمعن ىلا اهقوشد و

 لغلاب لاتشامع ثممح دقل لجرنمتيحال اريصقلا بحاصاي



 بةه4

 نيدلاحالص ناطلسلا ىخأ نبارفظملاك|ملا تحدماهابدألا ىفاهمشا رغنمو

 تمظنف كلذ اهغلبفاها.ص نءلاوحالا:ذ_هةضخشلا رعت اح زاملاقفةن رح ةدمصقب
 تلاقوهبلااهتثعي و فصو نسحأ اه قلعتءامو ب را مف تفصوةءد رحى رخأ ةدمصق
 ْ: كاذب ىماعك اذهع ىماع

 تدخأو ءاماعلا نامعأ نمةعاج تكردأ ةللاعةلضاف تناك مساقلا أت نببتيز ٠

 مهتزاجأن ميو فاشكلا فلو .ىرشخزلار عنب دوم ساقلاوبأ ةمالعل ا اهزاجأو مهنع

 روبشملاعراتلا بحاص ناكسلخ نباًةاضقلا ىضاق نب دلا باهش خر ومملاءاماعلا رباك نم

 ةمادقد_2 نب فسو نبىداحلا دبع نب ديجلا دبع نب ىداهلا نبع نب دم ثن. ةشداع

 رصعلا ظفاح ىلع ىراخبلا مع تعمس قثمدي نيثدحما ةديس ةيلبنحلا ةيحلاصلا ىسدقملا

 رخآىتدرفناوةديدعابتك اهلعأرقو رجح نبا ظفاحلا ابن عىورو راجحلابف ورعملا
 م١١ ةنس قش م دب ت يفوت نيماعتلل ب ناجلا ةنيل مولعلا ملعت ىفةلوس تن اكو ثيدحلا لءداهرمع
 ةمحادلا,ثنفدو

 تلضف ىتح لج اريسلاهب نرمسو كلم | نيلوت تاكل م نهنم غبن تاملاع نيف خبن كف

 بلح ةيحاص نوتاخ ةفمضةكلاملاكلذباو رهتشا نمفلاج رلا نم نهريغ ىلع نهمكح هدم

 كاملا منن اًةاقودد_ءيبلح تكل ءبودأ نب ركيىف أل داعلا كلملات نب وزب رعلا كلملاةدلاو

 اهمكح ةدمتناكومابق : ة نسح أهب تماقو نيطالتسلا فرصن كل! ىف تفرصنو زب زعلا

 نب ركمىب أل داعلا كلملا نيد لداعل اكلملاناطلسلا تنب ةيزاغةبحاصلاو تاونسةتس

 / اغرب ساسللا حا نينا ةاجتيشاسرومنلا كلم اةدلاووتوأ
 ظ هيلا هتماسو ربك ىتءروصاملااهدلول كما تظفحو

 ةراغلا نشو سأبلا ةدشىف ب رعلا كولمتلداعاهاق ورع تن ةلئان ىهوءاب لاو

 نيتنبدمتا فلا 0 وماشلاق راشموت ا رفلا ىلاعأو درب جلا ىلع اهب ا دعب تكلم

 أه ًاراثب شرنألاة ع دج تاتقو نيتلب اقتم

 ىلع اوراساذا الإ نهد عدنونأب نم نهريغهغاببالام نهنامز فب رعلا ءاسن تغلب
 نمف نهد نعاهاهتنمتغلب ىتلاةفعلاو بدألاو ءانحلاباواحو نبقب رطاوعيتاو نهئنس

 ْ بادآلاوةفعلاباو رهتشا
 بلقاملّقرةفعلاو ءامحلا نماهفامواهئاك ذواهاقعب  رذنملان ناعنلاتنن ةفرحلا

 صاقو ىبأ نب دع#س حتفالهناكلذ ناب و ريجمالو ربكشع اهقح يف ناك افاهمصخ



 هدم هيو ا

 تن ةفئاعو رعت نبةمفك أر ارق , وتعتكي نم + مو هيلع هللا ىبصهجاو زأىف ناك هر اغلا

 ١ ناكمو نامز لك ابو نم و مهنَعهَللا ىذر رك

 قؤخحتو باسحلاو ةباتكلاوةء ارةلارغصلا لاح ىفامهطعد عمناسصلاوتانبلا ملعَتف

 مالكل ا ىلاحرلا ةكراشملهب نحلصد واله ف راعملا نولعت< والقءوابدأ نهدب زب اعكلذ

 شيطا اول قعلاةفاخس نم نهىفاملاو زل نوماقممظعدو مهم واق ىف نمظعبف ىأرلاو

 قال_خالابقلخالا ىلعوةباثك-لاو ةءارقلاةكلمىلعءاسنأ|لوصح ناهمفءاضالاف

 لاخلا نعىنخةأر لل بدالاف لالا تافص ل اوه ةديفملا ىف زاعملا ىلع عالطالاو ةديجلا
 قالبخا َّق رئودابفراعمو ةأرملابدأف لئاز ضرع هنالردألا نع ىنغاللاجلا نكلو

 لب هر رمض نمرثك أ ٍتانبلا مياعت عفن نا نامزألا نم ريثك ىف رجلا تضق دقو اهدالوأ

 ةمطاق ىماس مأوهقفلا ىف ىتفتةااع تناك اهئافدقعملا دلو ءأةفالخ ةبراجةبتاكسلا ةينك
 اهنأنعتو راهناق جاثلا ىب ًأد_ج ادت ركىبأث نب ه_-ع دخو هللادع نب ركىبأت نب

 هقفللسانلا ظفحأن م هلضافةملاغتناكد حاولا ءأو لج ا باّتكر فعج نب د#ئ ابن عستكو

 اهسفن ىفةلضافق تناكو مولعلا نمكلذ ريسغو نآرقلا تظفحو فاشل !به ذم ىلع

 ناس> تن ورع مأ نعش دح مل بنح: نب لجأ اهتع ث د دقوةمءاعتناك اهناقدم_ ٌثرلا

 - تورو 4 1 ةكعتر واجب وز رملا ملاح ني د_ت تننةعركو ىقثلادبز نبا

 رهاز ل ثورو ىراخلاتاباور ف عصأ اهاورو ىسبمثكلا نعىراضلا

 نهذلا ةدحو ةهابنلاو مهفلا ىف ىهوابخسب لباقتواهءاتك طبضتناكو ىدخر سلا

 مو ةنسةثاماهرمج غلب ونيمسو ةثالثوةئاعد رآماعتبف ونوءاماعلا لضاهأ اهلا لح رشم

 طق جو ربت
 رمل و اهباع ىنثأو قلعت فىفاسلا ظفاحلااهرك ذج رفلا ىنأت نب ةيقت

 نءوبدألاو رعشلا ف لوطألا عاب |! كلذ ىلع ةدايزالو+_.ةلاج رلاتقافو ةنردنكسالا

 ةب راج تعطقف همدق نطابحرقراسف لزم رامز هناك طظفاحلا عماهيد أف ئاطلا

 لوقت كال ًافاه همدق تدصءواهراج نمةعطق رادلا نم ْ

 هك لولا كلت راج نب ع اًضوع ىدذ تدج لدسلاتدجو ول

 هدنجلا قد رطل اهرهد تكلس الجر مويلاللبقأن ا ىلفيك



 - ها

 ظ عباسلا لصفلا 0

 يَ
 7 4 نعاس نوادلو ترعلا ءاسن تالخ أ ا

 مركلاوةبحاصفلا ىف نهلاجرنلداعب مالسالاو ةيلهاجلاق تابب رعلاةوسنلا تناك
 ىلاهأ هنظنامسكع ىلعو نوسنج ءانب أ نم نهريغل سلامة رحلا نم نطو ةعاججشلاو

 مه ت ادبعتسم نهجاو زالت اريسا نما نماب ور وأ

 لاما [للاعرا دام رحل الك ىفامهمار ودب رعلااءاسذ تبعل

 راح ضوخوبوطخلا ماقاىلعلاجرلا نعججشن وىضرملا نيوادن و ىح رجلا نالعنو

 اهنا ةمماشلاو رع يشد ءاس دخلا ٠ نغ ىكح د_ةف بو رخحلا نيداممىفنالوخملاو ايانملا

 ىذلاهتا واب لمللا لوأ نم مهتلاقفلاجرةعب رأاه .وئناهعموةمسداقلا رحت رضح

 ملاخ تصففالو كاب انا انو دح 2[ نها اوني كن ادحاو لج راونبل كناه ٍريغهلإال

 او ربصا اونمآن.ذلااهسأابىلاعدهللا ل وق نوماعد متنأو بسنت ريغالو م ديك يحشالو

 اوذغأف ىلاعتهللا ءاشنا مصصأ اذاف و نوحلفت لعل هللااوقتاو اوطبارو اورباصو

 ترمش دقررحلا متيأراذاق نإ مصنتسم كس ادعأ ىلعهللاب ونب رصبتسم كودعلاتقىلا

 اهمسدج مارتخاد_:ءاهسد راو دلاجوا,سيطواو م مّدف اهقامس ىلع ىظل تمرض أو اهفاس نع

 مه رك اضاورك ان جدلا مه اًضأ اماف ةماقملاو دلخلا راد ىفةماركلااو ىنغلاباو رفظ

 مهلتقب ىنفرشىذلا ا اققرياهغلبفاعبجب ودوشتساىتحاولتاقو ةراغألا اونشو

 هنا ىضر باطخلا نب رم ناكف 8 هّنج ررقمسم فم ىنعمح نأى ر نماوجرأو

 . مهرداتباممهئمدحاو لكلا ةعبرالا اهدالوأق از رآالى طعب

 فراعملاو مولعلاو قالخالاو بادآلا فق رلا نمةمضاملار وصعلا ىفءاسنلا تغلب

 هفرعنامفرعدة بي رعلاةأرملاتناكد قف نمزلاهذ_هىفةأرملا طاطحتاب ىرتعنانلعجام

 ضع ملعلا لمس ىلع رك ذالىئاوهقفلاوث ردحلاوةحارملاو بطلاك مولعلا نملجرلا

 ادرولفاغلل اريك ذتو لقاعللاهبنت ع راثلا فد ىف ىهرابخأ تءاجىتاوللاءاسنلا ءامسأ

 نمزلا ىفاهتخأ نيب و رضاحلانمزلا يناهنبةنراقلل ةأرملا يلعن بوجو مدعب لاقنم يلع
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 اهانيز وبرحلا انتنيز دقو ةريسمو نمأ سلا نأو ةىهةبعص ب رحلاناسانلا اهءأ
 انمأ ىهواهوتن ندكفاهانفل أو اهانف رعف

 قارفاوبن#و ةيد 3 اوهالا اوعدو ىدمحلا لسس ىلعاومقم_ساق سائلا ابهءأ

 مدطأالو كلاعأن وماعتال نأ نيلوألان. رجابلالامعأ انوفلكتالو نيماسملا ةءاج

 ةب وقعالا كلعةجحلاو مكيلاراذعالادعيدادزتن لو ارشالاةظعوملاد_ءدنودادزت

 ةعاف ر نب سدق لاغاك مكلشم وىلئماعاو دعملفابلثلد وعب نأ كتم ءاش نذ

 راذنا الو ىهن ىلع مالأال ىك ةرهاجم ىنم يكل ربيذنلا انأ

 راعلا رهاظاب زخنوقلتفوسنا اوؤرت_ءاف مويلا ىلاق» متيصع ناف

 ىراسلا ٍدملا د_:عو مقملا دنع ةقفلم ائثداحأ :رعجرتل

 ىراحعأب . :رهرهلىتاق ىدنع اهاطد ءاحوح هسفن ىف نأك نم

 ىرابلا ةعبنلا حدق موقي اك . جوع اذ ناك نا هيجوع مقأ

 راتوأل كاردل ىتاو ىدنع هكردم شلل ىدنعرتولا بحاصو

 نبناو رلونو ريثك م ريغو ىهْفلا فيصن. منك أو ربهز وى ربج ادي نبا مهنمو
 ديشرلانوراهو روصنملا رفعج ىبأو ةيمأىنب ءافلخ نمكلملادبعنب ناملسو زب زعلادبع

 ةقئافابطخ مهنا ىهأو نيل ودلا ءافلخ نم مهريسغو سابعلا ىنب ءافلخ نمن ومأملاهنباو

 ةبافك هيفامكلذ نماندر وأدقو اهاداربا نع باتكسلا !ذهىقض.ةقثارةبجعمتاغالد و

 1 رك ىلع مامالاةغالبلا جهنةعجارمب هيلعف كلذ ىف عس وتلادارأ نمو سيدالل عنقموس بلل

 ةمامالا ب اتكو ىسايبلل مالسالا ريص ىف ةهقاولا بو را نع مالعألا ب اتكو ههجو هللا

 ريسلابتكو ىربطلا:عراتوةبتق نبالةسايسلاو

 اًضعب رك ف الوأسش دالاوهقفلاو ةفرعملاو ملعلاىفلاجرلا نعلقتتال مهؤاسن تناكو

 ءانبأ نم نهريغيىلع نبلضفل ارابظاو ةديافللاماقا نه>ام نمىرطو نهرداون نم

 نيس
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 كوغدأا ما عشب ىأ رىلاالو عبتنىوهىلا موعدا سلو ةمق:ىدب نينةظع قنابأ

 هدصقنعف ىعنمو هدشرىلاةباجأن فذ ىلوألاوةرخالاريخاهفىتلا ىلثملاةق.رطلاىلا
 ىذلابةدأوهىذلا اولدبتس الو نيئمؤملاليبسنءاولوتالو عئادجلا عئارشلا ىلا مرف

 مكيلعو قيهرتلاو قينرتلا اهدنعف قب رطلاتانينو كايا الد, نيماظللسُنب ريخوه

 الإ ناسناللل نسل و مكب ناك نمت دوأ د قف ىنامالا اوعدو درو و دسأ ىوفةداجلاب

 : ,مباخدقو هن أدعي -هصسق بذكسلاهللا ىلعاو رتفتالو لوألاو ةرخآلاهللو ىعسام

 ةدومرافولاو نب زيحلانأ اوماعا . هنعهّللا ئذر ىلع نب نسا بطخ نمو

 ةسلاحجو ةطرو قلقلاو فعضهفدلاو هفسةلحعلاو فاجر ابك الاو ةمعن هلدلاو

 ةبييرووسفلال هأ ةطلاخمو نإ نيش ةءاندلا لهأ

 هس يسر امنان ف ءاح_صفلاو ءابطخلا غاب [ناك هناك بايهملانبدب زد د مهنمو

 نمىحلا اذ هرظناقدالبلا هذه ىلع فلختس ادقىن !ىناي هلوؤوهو ناحرج ىلع هفاحسا

 رعاشلالاق م مل نكسفنولا

 ىلا اذ هرظناو مبقوقح ضفاف كراصنأو كدعيش مهناقةعيبر نم ملا اذهرظناو

 سيقوم ىلا اتعرطتاو 0 :الو 0 0 كك 0

 ءامدلاو ا ومو, ىباممدهنأ اصقن ءرملاب فك هناقاهد فتالف عئانص كيبأل نا ىنباب

 برضو كاباو ضوعهضرعنءهيضر,الر خانات ضارعألا مشو كاباو اهعمةيقتالهناق

 نعلزعدالو ىوهلانو دلضفلاو هدجلا ىلع لمعتساو بولط مرتو وقاب راعهناق راشبالا

 عنطصتامت اكناقهيلا كققبسدق كل ريغ نوك.نأل جرلا عانطصا نمكعنميالو ةنامخوأز جم

 كيدأ نسح ىلع سانلا لمجا .رثاشعلا هنع كييفاكت نمدنع كف .ض نكسلو . ابلضفل لاجرلا

 نمكنب وىنيبامف كلوسر نكملو هيفرظنلارثك ًافاباتكت دتك اذاومهسفنأ لوفكت

 ' هللا كعدوتسأو رسعضومهلوسر و هل ةءعضوم لجرلا باتك ناذ كنعو ىنعهقفن

 بحأةئيطخلا_:رءلقأوقطنملانمفعامو عجرب نأ عيشإلو تكسنأعدوللدبالف

 . كسأ ىلا
 لاقف ربي لا نبا ايعصم لق نأ دعب ةفوكسل ا لخ دام كمل دبع تطخو



 ا
 اهيأ اعيجتتلاى لا اوبنتأو :اودشرتىغلا اوبنتجاو 'اودنهتىدحلا اونأف ناعجأىادمل

 اهضرو ةعاجلاب كه وا ساق و هلالح لج هللاو نودلفت لعل نونموملا '

 ناوماسم متنأوالإ نت وعالوهناقتقح هللااوقتاف مكماهطخسو ةقرفلا نعرك اهنو اك

 :نيبفلأف ءادعأ تنك ذا مكيلعهللا ةمعت اورك ذاو اوق”رفتالواعيجهّللا لي اومضّتعاو

 هتلاانلعج . اهنم مك ذقنأف رانلا نمةرفخاف_ةىلع متنكو اناوخا هتمعنب مصصأف يوافق

 هللا ل ضصاد_ ثعيهللاناو هلودب نانأق هطخس تلم و هناوضر عتب نم مكاياو 5
 قلما نودءارزو قحلاىلءاناكصأ هلراتخاو نيملاعلاىبعهراتخاو نيدلا 2

 ه سد الأ اومد قيل هورقو وهو رْرَعو هو رصنوهوقدصف هل مه سنو هنمهصتخا

 1 مهفضو ن حأف ميفصوف دعب نمءافلخو هدهعيهناوعأ اوناكو هنأر نعالا يا مو

 ىلع ءادهآة فماونمآن.ذلاوهللا لوس ردن قحلاهلوةولاقؤ مهم اعىنثأف هه رك ذو

 هللا لاقو ٠ :سد>و ركوناخو رفكه و ظاغ نذ امظعارجأوةرفغم هلوقىلا نافعا

 هللا نمالضف نوغتبي مها ونأو مهرايذنماوجرخأ نيذلا نب رجابملاو ءارمفلل لجوزع

 مهيف اياد سعأو مهل هيلع هللا ةطد رمش فلاخ نذ مح رفوركنإانب رهلوق ىلا اناوضرو

 1 باتك اوفلاخت اناشوأو تاناشأا ايازحأ اونزحو نبٍِدْصَع هواعجو نيءسملا اوقراقو :

 نمةنش ىلعناكن هأ نيبملانارسحلاوهكلذ ةرخآلاوايندلا او ريس>واوب ان مف هللا
 رعصضص اناقرو ارزخ انومع زل لاك مهءاوعأ اوعبداو هل ءوس هلنز نك هير ١

 ركذلا < :ءبرضنذأ ءاودلاهيفيرشالءادو ءاملاهغيسالىجت ىرذدانوطبو

 نفر عف راب 00 ا نطما مل> دق موهفأأي ودبالو معاي وانأت سلىلا

 م روكرمابا اورمسأو مهتتلابمالسالا اوربظأ موق نأت ماعو كءاوهأو كءاحأ
 اوي رضو مويفثاياو رلااودلو و ضعبب لسو هيلعهللا ىلصدللا لو سرب ادعأ ضعباوب رمق

 الو .امسآسشيعأت سبلف اذهعمو اذهلاذه عئاورلالوطو عزاوقلاعوقولبقالهمالهم

 اريبخاورسأف ماقتنا اود زب زعهللاو هنمهللا قثنيف داع نمو فاساع هلل اافع اثاث '

 رصأو نبدأ نموعملو نيصك انىرقبقلا متيشماملاطو هوصاخأوهباورهجأو هوربظأو

0 



 درا اب

 ثتلازاف“ ئثهبلع قيدقوهنمج رفنىنعمىفأ: دبا الو فقونالو لعسالو عنمتتامو رصعلا

 لاقفىالك "ىلع عطقتال نال اونايحسهسلا 9 ًاقددست . واعمراشأ ىت>هتلاح كلت

 200 . وأعم لاف 000 ودعو ودممو هالص ىف نو لفاسا ىهلاقفهالصلاةب واعم

 ناو سنالاو جعلا ونابحسلاةفبرعلا بطخأ

 ىلا اوعراسو مراكم لا ىف اوسفان سانلا اهأ - ةرصبلاريمأهتلا دبع نب دلاخ م-منمو

 امهمو هواجعنملام فورم لاءاودةءنالو امذ لطملاناو.سك:الودوحلابدجلا و رتشاو تاغملا

 ال ازجأوءاز جاه نسحأهتلاق أدرك 2 557 000 نك

 ا جيوعنار الجر فو رسما مب 500 دكر وأو د ؟املاملالضفأ نا

 دو رول ةلادتع رقت اخو لهوا رالج رلضلا تار ولو رطانلارسيالبخ

 هردق نعافع نم اوفع سانلا ٍظعأو هوجربال نم ىطعأ نمسانلادوجأس اثلااهءأ

 ُ ومتابهراعم نع لوصالاوهتسذ ةلزر مل هثرح بطد مل نمو هعطق نملصو نمسانلالصوأو

 مكلو ىلهتلار فغتسأوا ذهىلوق لوقأو مس اهو صأنت و

 بتكدق انري غىلعاهفتوملان اكس انلا اهأ - سو هيلعهّللا ىلص ىلا بطخ نمو

 انملا لماقاعرف بس تاومالا نم عيش ىذلان اكو بجودق انريغىلعابف قلطاتاكو

 انمأو ةطعاولك انيستو مهدعب نو دلت ان“ اكمهئارت نءلك ًانومهنادجأ متون نوعجار

 ريغ نمهبستك !الامقفن أن ىف وط سانلا بويع نعهبمع هله نملىب وطةاج لك

 ٠ تنس>وتلذ نا ىب وط ةنكسااولذلا لهأ طااخو ةمكحلاوهقفلا ل هأ سلاج وةمصعم

 كك نساودلا# نملخفلا قفنأن ىف وطهر س اناا نعل زءوهئرب رسب اطوهءةماخ

 ةعدبلاهومتسموةنسلاهتعسو وهلوق نملضفلا

 ةالصلا ل ضفأ اهنك اسىلعةب وبنلا ةرونملاةنيدملاربمأ هللا دبع نب رك وأب طخو

 ا مهةعسل وسو هيلعهتلا ىلصدتلا

 نا اهمامذ نمدميالفةعنرل نمو هءاز >هللا !ىلعف هادأوهاعو نذالوقلئاقىا سانلااهمأ

 مكعامسأ هوعواو مرا_هنأةوعراف هلمسصد# نع اوزجعت نلف هلله صفت ْن عمر ضف

 ءاسشولو ليدسلا د _دقدللا ىلعو هوخانوئمؤملاو هأتح ةظءوملاف مي واق هورعثأو



 5 اياب مش

 - تأ تآوهاملكو - تافتامنمو - تامشاعنماوعواوعمساسانلااجأ ٠
 ماث آو رب و - مالظوءوضو - رهزت موو - رخزتر اح - جاربأت اذءامسو  جادلبل

 اوضرا  نوعجراالو نوبهذب سانلا ىرأىلام - بكيصو سلمو - برشمو معطمو
 لضفأ نيد ضرألاهجو ىلعامةدعاسنب سقهلإ و  اومانفاوكرتمأ  اوماقأف ماقملاب

 نمل وو  هعبتاف هكردأ نملىب وطف - هنا 9 مكر دأو 0 ملظأدق ند نم

 ْ لوقيأشنأمث - هفلاخ
 رئاصبانل نورقلانم ن لوألا نييهاذلا ىف

 زدامماهل شيل تول ادراوم تار ااح
 رغاضالاو راك ًالاوقم  اهرض ىزق تادز
 رباغ نيقابلا نم الو ءىى )ا ىضاملا عجرب ال

 رئاصموقلاراصثبحة#ل احمال ىنأ تنقبأ

 6 هبطخ نمو لسوهيلع هللا لص ىننلا دج ىرئل نب بعكمهنمو الع

  جاصراهنو  جاسمليل  اوميفت اوموفتو  اوءءناوماعنو  اوعواوعمسا
 اولصذ  ءالبلاىلا كلذلك_ ن. رخالاك نولوألاو  داتوألابملاو داهم ضرألاو

 رادلا  رشن اًتيموأ  عجركإ»نم متيأرلبف - مكلاومأ اوحاصاو - مم احرأ

 هوقرافتالوهباوكسعو 8 هومظعو ؟مزحاونبز - نولوةءامفال-خ نظلاو ب مماما

 لاقم - مب ركىنهنمج رخسو - مظعأبن هلق أسف

 أهرب صو اهولح انئاع ءاوس ثتداو>نالمخاو لملوراهن

 اهروتس انيلعىفاضلا معتلابو أب وأتىت>ثادحالاب نانؤد

 اهريدم لمك_سام دقع ال اهلهأ بلقت ءابنأو قو رص

 ظ اهريبخ اقود_صارابخأريضف . د_# ىنلا ىتأب ةلفغ ىلع

 لبسي ب طخااذاهنا ىمصألا لاقل أو مالسآلا ؛لردأدق ىلهابلا:لئاو نابحتس ,هنمو
 م-مف ناسارخ نمدفوةب واعم ىلع مدقو غ رفب ىتىد_هقبالو فقوتيالو ةلكديعدالواةرع

 اولاقفىدوأن مموقتاصعىلا اورظنالاقف ملك: لا ةفدب ىنأف نابحس بلطف نا مع نب ديعس

 هبربطاخي وهو ىسوماه عنصت ناك املاق نينءؤملاريمأةرضحب تنأواه عنصدامو ْ

 تقويلارهظلا ةالص نمبطخ و ماقام ذخأف اصعب هل هأوةن واعم كح ضف هدب ىفهاصعو
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 تامل لصنلا

 ثيل
 د مهطخ نمافرطو ب رعلاءابطخ ع

 ةحاصفلا نماريثكمه طخاوعدوأدقو مالسالاوةيلهاجلا قةباطخلاببرءلارهتشا

 ركفهسنتلوأ رظن تافلت سال وأث داحرثأىلءالإ نوبطخال اوناكو ظعاوملاوةغال_بلاو

 اهانصتفاىذلا مسوهيلعهللا ىلصءايسنألا متاخو قلم اريخ ةبطخ دعب مطخ نمافرطْكبلاو

 ىهوهردقلامظعنو هلالمضفتوهءانمتسابلا اذه.

 - عتياجنىلا اوهتتافةياهن كل ناو - يملاعمللا اويتافرلاعم ؟) نا سانلا اهمأ :
 قيدق لج نيب و - هب عناصهللاامىردبال ىضمدق ل جاعنيب  نيتفاخم نيب نموملانا

 نمو - هترخآل هامثد نمو  هسفنلهسفن نم ديعسلا د خلف هن ضاقهتلاامىردال
 نمتوملادعبام هدسد# سف:ىذلاوذ  توملال بقة احلا نمو  ريكلالبقةبيبشلا

 ظ رانلاوأةنجلاالإ راد نمامندلا دعبالو ىتعّتسم
 د عسوءبلع هللا ىلص لاقو 2

 ىفلدعلاو  ةينالعلاو ريسلا ف صالخالابىناصوأ  اهءكمصوأ عستب ب رىناصوأ
 ىمرح نم ئطعأو  ىنماظ نعوفعأن أو - رقفلاو ىنغلافدصقلاو - بضغلاواضرلا

 اريعىرظنو ارك ذقطنو  اركفىتمصنوك,نأو - ىنعطق نمل صرأو

 ' د6 سو هيلعهتلا لصدلو لب ظ

 ناققرطلا روهظ ىلعاودعءقتالفلاؤسلاة رثكولاملاةعاضاو لاقولمق نعوكتيبن

 فيعشلا اونيعأولاضلا اودهاومالسلا اوشفأو راصنألا | وضغف منيبأ

 ٍ ا ذءابطخلاربشأأوبف ىدايالا ةد_عاس نب سقن روهشملابرعلا ءابطخ نف

 نمديحوتلا ىلعاوناك ن من ناكو ةروبشملا نايدألا نم نب دىلع نكي ملوا ردق مهعفرأو

 هللا محر مل سو هيلعهتلا ىلص ل |وقب ث يح مايألا ىدم ىلعهم وهو ارفن كاذب هلؤكوبرعلا

 بطخو فرش ىلعالع نملوأو هو  هد_حوةمأث عبي نأ ةمايقاا مون وجرأالىنا اسق

 ةمتالا ةبطخلا هبطخ نمودعدامأ هم للك ىف لاق نم لوأو



 - مود

 (قنلابجوتس اركسن نكستالو ١ ررمض نم جنت مرك ًافن.دلاولاو

 امرح هل كّمتال راجلا مرك أو ةثءافب قطئتال تمصلاءزالو

 امصتخافح رملادعبنيقيدص ن مك رطخ نم حملا فك زملا نمر ذحاو
 امهم نكتالاماعط ترضح ناو . . تلهجاذااهدشراو سفنلاريصو

 امستقم ريخلل نكو نامزلاىلع اردتقم تنك اماذاغيبللا ىمآ

 2 هيفثنك اماقمت رض> ناو ح لص نعو وهل نع ب سفن نصو ٍْ

 0 *« مهضعبلو لع ظ
 ْ لورا كل رئاو عضاوتو ناف ةعفرو 1 ,دق دادزت نا تنس اذا

 1 ١ *# نسحلا هبا وصني هنعهتلا ىضر ىلءمامالا بتكو ل

 ١ كبت بخ امل ريغل بحأف - كري_غنيب وكشم اف انازمك سفن لعجا ىنباي

 ب كلا نمل مان نأ ب حتالاك لظنالو  اهلدركتامهلد رك او

 الو . كسفن نممه هاضرتام سانلا ن مضرأو - كريغ نم جقتسنا» كفن نم جقتساو ظ

 كإمج دقوال ريغ, دبع نكت الو - كاللاق.نأ تخالاملقتالو ملعناملقو جعنالام لقت

 نملك الو هل ريغ فانتم ال نمىلابحأ كيدي ىفام ظفح نا لعاو - ارحدللا

 لاكتالاو ”لاءاول اهب ل لوس ود مار 1 اءاعطلا سنيق قح ه مق سيل ماعط

 ىوملا عئاض اهناق ىلا ىلع
 * هدالوال هتءباصو

 بوأقلا ناىبداب مكدلع اوكي متدقف ناو مسبلا اونح تبغ نا سانلا او شاع ىنباي

 ريغ نم لجرلا ْثبحأ اذاق ضغبلا ىهكلذكو اهب ىجانةتوةدوملاب ظحالت7ةدنجم دونج

 هو رذحاق كيلا هنم قبس« وسريغ نمل جرلا مدغبأ اذاوو هوجراف كيلا هنم قبسربخ ْ

 2 هنعهللاىذر ةدكح ندو 3

 نساحتهتراعأ د حآى غابندلات لقا ذأ ةيفاصو : ركلات ردع رش ْ

 هسفن نساح هتبلسهنعت رب دأ 0 ١5
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 مناوخا مهنور نيذلا نا

 اوثغباف ىل دس ىلا ثتيضم اذاو :

 امتاو نم رد ثداوحلا تا

 اركهتسم ادهاح م ىدش

 اوعرضت نأ مهرودص ليلغ ىشب
 عمصأ ديدح بلق هلالجر

 عدوم م َهلَيَهَأ ْق ىفلا 2

 عمدام لك اب سيلو ادج
 «ىدسالا صر,الا نبديبعإ

 هريبخ ىلق ءىرعا دو ىنَتَأ ملو

 اهم وبشدعب برا ىنطأال ىتاو

 هلضفب شاعب .ىأر وذل ىتاو

 ةنامأ نو خلا تلج تنأ اذا

 قئيرغلاكموقلا نورزخ تدجو
 ه ربخ لبق ء ىلا دونربظدالو

 هصقت هنم ىأرلا نعبتت الو

 ةبارق لهأ لصويف ندهزنالو
 ةينغ تدصأ دحم ىفتنأناو

 هناف اعاتم ايندلا ءرء دوزت

 تمأ ناوى وم سقلاءىرما نك

 ىتتيمو ىادر وجرب ىذلا لعل

 ىرااضي فالخ ىجرب نم شعاف
 نعد دقو نه مايأ ءرلاو

 هنأدبال موبلا ىف تحي مل نف

 ديصأب قيدصلا لصو نعانأامو

 يقوم .لكىف ىنلل تدقوأدقو
 ىدتبع ' رومالا مع نمانأامو

 ديم رمادا دف كنا

 ديعع الا راجلا مع ثاخ امو

 دنمأو| مذاق ءرملا ءالب دعو

 دتقاقسللا ىذءرملا ىأرب نكلو

 دهرا دعانالا لصو قورعتذل
 ددزاو لاذ نم تقداصىذلادءف

 دوزملا داز ريخ لاح لك ىلع

 دحوأب اهف تسل لمس كلتف

 ىدرلاوهنوكي نأ انبجواهافس
 ىدلخم ىلبق نامدق نمت ومالو

 دص يع لك ىنفلل ايانملا لابح
 دغ ىف ةيئملا لبح هقلعس

 دف ل اف ابلثم ىرخال ا ىضفمىذلا الخ ىبس ىدلا ل قف

 « اظعاولا نيدلاءامح الع

 هلئاّسف تباط ىنذلا الا ءرملا ام
 هرخاذ ك و نفل ععلاو

 هسلاجت ىف سلجاو معلا ملت

 اههفلا ل قاعلا نب زب نيز نيدلاو

 امدتلا تر وتسالفاج نكتالف

 . اماعلا ,سلاج بيبل طق تاخام



 ا

 دقفاصبق نس سا نم 34 كعطق هعطقتمل نافمسلاك تقولا 0 دجود>و امْشسلط نم

 رهدلاقباسنم .نضدهبأرب بدجعأ نم هيلع نوح .ادملارثكه ريس ىئنفأ نم - هلمع
 ٍ : / كد هل قع ىلع داوهىلغ نم رع ا

 ةدئافلل امامنا هنم ضعب يلع أت هرصح نكح« الام مسملا ىفراعشألانممبلو

 ”ىراقللةظعو

 ْ + ىج ربلا ةجافخ نب سقلادبع 0

 لجعاق م راك_ !١ ىل|تيعداذاق هموت براك كابأ نأ ىنأ '

 هرذن قوأو .هقتاق هللا

 هتيبم ناف همرك أ فئيضلاو

 هلهأ رب خخ فيضلا نأب ل عاو
 هريغو قيدصال ص راوقلا عدو

 هدول افصاملصاوملا لصو

 هبللختال ءوسلا لحم رذحاو
 الك ةلاروما ىف مط ناتساو
 ىنغلاب كبر كانغأام نغتساو

 اعسخم نك_:الفترقنفا اذاو

 ةرع كداؤذ ىف رجاشد اذاو

 دئناف ءوس صد ثممه اذاو

 للصف ايرامغ تفلح اذاو

 ل نبل هنعمل كت الو :قنح

 لأسي مل تاو هنليل تيبم
 لذعلا ماثللا نم ؛كورب الك
 لدنتملا قاكلا لاح دذحاو
 لوصف لزم كب اين افاو

 لكوتفىدبلا ىلعتمزع اذاو

 لمعف ةصاضخ كيصن اذاو

 لضفملاريغدنع لضاوفااوجرت
 نلجألا فءاللل دعاق نارمأ

 لجاف ريخ أب تممه اذاو

 . 6 بيطلاىبأ نب ةدبع ع

 ىنبارو تربك دق ىلا ىئببا

 هل_هأ هاصع اذا ريبكلا نا

 ماش نم نكتال نئاغضلااوعدو

 ع مس خلل ةطراعف وحلا

 عتفسم رظنمل ءفو ىرصب

 عنع و ءاشد نم بئاغرلا ىطعد
 عوطالا نينبلا نم ربالا نا

 عنصو أم ه سهأن هادب تقاض

 عضوت .ةبارقلل“ نئاضلا نا

 عدخالا قورعلا ثعباك ابرح



 :-ملع

 ةعشن و  بلاطملا لبست تلابو  ةمعنلاءاقب بجوت رييدتلاةباصاو ب ردغلا بجو
  لامعألاوكزتقالخألال اصب و - دعابتلا بجوتةناهتسالاو  هشيعسيط:ءرملاقلخ

 .ةطاظفلاو ةبحن ااهلهأ اوسكتةسايسلانأٍل_عاو  مركلاق حست ةدؤتلاو قفرلاب و

 قرظنلاو - ةمعنلا ىلع قيدصلل دسحلاةمهلارغص نمو - لوبقلا وت اهحاص نع علذت

 ردح فاخ نمو ب مستكس نمو - منغربص ن 0 0 م4 نمو ةاحبقاوعلا

 هلجعلا عمو - لضءاوهعاضأن مو ملعموف نمو مهفرصنأن مو  رصي ريدعا نمو

 تيطعأ اذاو عجراق تللزاذاو لابا تلهج اذا - ةنالسلاى اتلا قود ةمادنلا

 هترثوتسشتلا هلصأل قعلا - ةب رجلا عبتىأرلا  لقعلاعبت اهلك تآورملا - لزجاف

 - هفسلهجلاو زنك ف ورعملا  حاجللا هترمثولقعلا هل_صأ قيقوثلاو  ةمالسلا

 اومركا - هلمعيذوخأمو - هل_هفىلابوسنءءرملاو  ريغرهدلاو - لودمايألاو
 عيضتاهمنق ةئيندلا قالخألاو مك ايإ كيق نوب كسوفن نماوغدنا -كمدانرمعت سيلجلا

 بوكر لالا نم لضفأ - ءاملاا صغنك ناكهتناطي تدسف نم  دجاءدهتو ف رمشللا

 الو - لاقت رثعلك ام - رسخ دةفربّتعت ل نم - ممل ىلا جاتحا نممدعلا  لاوهألا

 - هل صاومهل مودال نمل ةلماجاّك يلع  ءايحه دنع سدل نملءاقوال  لانتةصرفلك

 دسفتءايرلا  ناوهلاهمسرحلا درطتدرأ اذا لام اب ضرعلا ةنايص لاعفلا لضفأ

 - رجم كمال نمىلعبضغلا اكتم دجو عقو ناف عقبال فورسعملابحاص  ةينالعلا
 كنطي لمحت ال - تالكعب رأ ىلع مججعلا وبرعلاءاكحتعجأو - مول كلك نم ىلعو

 نمأن م  رثك ناولاع قثتالو - ةأسضاب رتغتالو  كععفننال المع لمعتالو - قمطتالام

 اهفرطانلا نمأوضأ ة آرملا تنوك:نأب حن اك هناههيلعرذعت نمو - هناخنمزلا

 اهناف هتلص سان دلاس 6 نما بدود نم لضف أ بدؤملان وكي نأب حب كا ذكسف

 55 عاتط_ام سف عاطت نت درأ اذا د> أ نيب ةطيسوأ# امص نأ رذ> اف هتعيطق بس

 اب وذكت نكن ا - عبمجللءامحا لّتقلا ضعب - ةدسفم غارفلافةدهجم لغشلا نكنا

 ىلا ىضفأكنضبر  كقوفنم باذعنمأتالف كنود نمتةظاذا  اروك ذنكف
 لوط - ىدعدقلخلاءوس  ةينل ل يقةسمو ةيذأل لجعتةسمبر - ةحارىلا ىعنوةحاس
 ةدابعلا - سيرقتآ لك- قاز رألازونكق الخألا ةعس ىف - لقعلا ىفةدايزتراجلا

 - ءامالن رك لد ءالبناطلس  لهاج قيد ص نم ري-خلقاعودع  ةوهشلات مت

 - هتجبمكلوخدفف هتدومكض نم - ةحرابلابهللاهبشآ ام - عمسام لكى ف عمظنال



 ها ] ْ

 اهاثدوعالهلا ولاقوهسأر

 مب ضغاذا نمدعسدقف هسبف نعمجا نمثالثه_:عاللا ىضر زب زعلا دع نب رعلاق

 فكو ف عردقاذاو لطابلا فهاضر هل دب مل ىضر اذاو ىلا نعهبضغهجر دع

 تلك لا هللاقف هملاه.ىتًأف ذخ اق هفيسي ةنانك ىنبديس لون نب !-لجر ب رض 0

 لهاجلا ىلع متو ىتاجلا نعوقعتو ظيغلا رظكست نأالإ كاندوع مف لاق نم ءاقتناتيشخامأ

 هلدس ىف :لاملاو سفنلا فهوركملا لمحو

 ناهأو أك لما بقاعاذاهنا ملعأو ما قالا ة ذل نم ظعأ هذل ىوفعل دجأل فان ومأملالاق .
 ه«بحاص ىلع ل_خدأ ام ظعأىأ رلاىفأطخملا يق نمهسفن ىلع لخدانيقب ريغب نظ ىلع

 ةبويقعلا نم

 #* لقوت نب ةقرو 3

 هرعش نمو ب تكلا أرقو ندلا ف لطوةلهاحلا ف ناثوألال زتعا نمدحأو ه

 دحأ مكررغبالف ربذنلا انأ ىل تلقو ماوقأل تحصن دقل
 ددج انني اولقف موعدنا مكقلاخ ريغ اهلا نوديعال

 دجلاو ىدوجلا حسدق لبقو هبذوعناناصس شرعلا ىذ ناصع

 دحأ هكامىوانب نأ ىقيننال هل ءامسلا ثنحت ام لك خ_نم

 دلؤلاو لاملائدو وهلالا قبب . . هتشانشن قبت ىرتامم مثال

 اودلخافداعتلواحدق دلخلاو ءهنئازخ امو زمره نع ا

 *« ةيقالخالا ىلا ىفمهمالكن مو + 1
 - ةوادعلا ب جوت ة_ةلاحاو  ةضغبلا جوتةةرضملاو  ةبهملاسجوت ةعفنملا

 لدعلاو  ةنينأوطلا جوت ةنامألاو  ةقثلاس جو: قدصلاو  ةفلالابجوتةعباتملاو .

 وبنو - هدوملاب جول قالا ننسحو ةقرفلا بجو روحلاو  بولقلا عامجاب جو

 4 ةّشحولا جون ضاقت الاو  ةسناؤملا جوت طاتالاو  ةدعابملاب جوت قلما

 لشلاو  دنجلا بجو دوجلاو  «قملابجوب عضاوتلاو تقملابجو ربكلاو

 ىنيوهلاو  لامعألاءاحر تجوب دحلاو عبيضتلابجو ىناوثلاو - ةمدملابجوب

 ردبحلاو ب ةمادنلاى جو رب رغتلاو  رورسلا بجو مز -هلاو 8 هرسسحلا جوت

0110) ١ 



 هج ارا ع

 ) دادش ْن هرتنع (

 لصنملاب ىزئاس ىجاو ىرطس . . ابصنم سع ريخ نمو ص اقوا
 لك أملا ميركهب لانأ تح هلظأو ىوطلا ىلعتسأ دقلو

 لسيف ةنعطي مسرعج تقرف 2 ىننا سراوفلاو غد لخلاو
 لزعم فوت ا ضرغنعتصصأ ىنناكف وتلا ىفود# تركب

 لجيل 1135 :ىسأ نآهال - ليي ةبنملا نأ اهتبجأف

 لققأ مل نات هومأس ؤىها-ىتا . ئماعاق كلانأ ال كءامح ىتقأف

 لب رست مل توملاو البربستم 2هئيقل موتوملاتيقلدقاو

 لظنحلا عيقن اهسراوفتيقس اهناكه وجولا ةمهاس لحلو

 لزنأ كنضي اولزن ناو ددششأ اوم-اتسناوررك ااوقحلسنا

 (ىلهاجكيلاعصلاةورع)

 ارثك افقيدصلامالوقارفلاملأاكش هسفنل اشاعم بلطد مل ءرملا اذا
 اركنتنأ هل ىب رقلا ىوذ بولق : تكشوأو الك نيندألا لعراصو

 ارمشو ربأ نم الا سانلا رم ىغتنبْث يح نمفورعملابلاطامو

 ارنعتف تومت وأ راسي اذ شعب 2ىبغلاس لاو هللا دالب ىف سسف

 أرمسعم ناك نم ليللا ماني فيكو . متتالو نود, شيع نم ضرتالو
 ( ماسبب ضعب ) َ

 لص نامزلا فب ىلع روض ١ ىناف تنآ تنك قيلاتس ناق

 بديح ءامسد وأ داع تمشف ةباك هب نيو ىلع زعد

 ةظعمابألاب وابيدأتبراجلاب ىنكولقعلا ودعبضغلا ناىنارعالاق

 كبنج نيب دقوتاليضغملنماناوجسانلا ع رسأل وقت ايبارعا تعمم ىجمصألا لاق

 انامغأنك احتحاب رلا ابلعتحلا اذارانلا ةرجّش ناف محلات اساددرأو بضغلاة رج

 ابلوصأ قرت و ارانلعتشتف

 نأ ى ع امأهللاقف لجرلاه وف ههشف سانلا فارمثأ نمللج ر ىلع ماسشه بضغ

 كلثمهيفساذالاقف صّتقاهللاقوايصتساو ءاشه قرطأفهضرأ ىف هللا ةفيلخ تنأو ىنهشن

 ماسشه سكسنف كلل هلل ىه لاقهتلاب ف لاق ل عفأل تنك املاقلاملاضوءكلذ نءدخ لاقف



 انا

 داقتت رارنتالاف تلوت تراك" ١ تسلصان ارا ل عأب رومألا ىدهت

 داتك آبانذالاو ىمالل ماربالا ..ىدل عبجلاقتلتنأى غلا ةراما
 دايقاو لالغا درا نعمل 2 رقيىف تنك اماذاداّشرلا فيك

 داقنمىغلا لا.> ىف مهلكف مهداقنالهج مهماوغاوطعأ

 « ىدبعلا بقثملاب ريهشلا ذئاع لع ء

 اهلوأ:دصصقىفهلوقل كلذ. ىقلو

 ىبيعتم كش لبق مطافأ

 تايذاك دعاوم ىدعن الق

 ىلامث ىتدناعب ىنأولف
 ىنب تلقلو اهتعطقا اذا
 ى< ىخأ نوكتنأ اماق

 ىدختاو ىتحرطاف الاو
 اضرأ تمعياذا ىردأ اف

 هضأ ذآ ىللا رش

 دنت ن اك تلابام كحننو

 ىنود فيصلا حاير اهب رمت

 ىتسع اه اعنا ال

 ىبب وتح نمىوتجأكاذك

 قدعس نم ىغ كيم فرعأف

 ىف فو ك.قتأ اودع

 ىندلي امهبأ ريما ديرأ

 درت ملام اذا _:راوقتال

 الكلوق لبق من نسح

 هاك ممندعي ال نا

 اهرب_صاق معن تلق اذا

 ىتفلل ص: ملا نا لغاو

 هقحعارو راجلاءركأ

 ساحم ىف اهدار ىتارت ال

 ىحدع نم سانلارش نا
 ترقو دق 'ىس مالكو

 .ىر 5 ل ا ا ا

 ممن ئث ىف دعولا منت نأ

 معن دعب ال لوقلا عيبقو

 مد_ةلاتفخاذا ًادباذالبف

 مد فاما نادعولا راجت

 مدن مذلا ىتتتال ىتمو

 مرك-لا قطا ىتفلاناق رعنا

 رضلا م .سلاكس انلا مول ىف

 منش تبغ ناو قاقلي نيح

 مهص نم ىبامو ىانذأ هنع

 معز ناك م ىلا لهاج
 ملط ناك ناو ىقبأ ىلا ىذ



 هيا

 الوذ اسلس اهل نكور ومالا ىف ىناوتلا عدو
 سدقلاو سا

 ةلوهدنعب رك ذامدنع لسو هيلع هللا ىلصءايدنالار بخ :داه.دءارعشلاربمأر جح نءاوه

 رذعي دنءريسلابىذرلاوةعانقلا ف هلوقةرئاأاهلاثمأ نذةريثك الاثم انمضرامشأ

 ريثكلا
  ىصعلا اهتاح نو رقناك ىزعف لبا نك مل اذا

 ىروعبشىنغنمكبس>و ..انهسواطقا انت *المف

 لجلاب ضهانلا ل جلا نمهفاصوأةراعتساو لمللا لوط يف هوقو

 ىلّْسِبل مومحلا عاوتأب ىلع هلودس ىخرأرهلاجوك ليلو

 لكاك ءانو ارامل فدرأو 'هيلصد . ىطمي امل تلقف

 لثمأب كنم حابصالا امو حصن . ىلتالا ليوطلا ليللا اهنأالأ
 لجاف رص تعم زأدقتنكناو للدتلا انهدعد الهم مطافأ

 لست كبابث نم ىبايث ىلسف ةقلخ ىمكتءاسدق نك ناو

 لثقم ىلف رانعأ قسوم نى رضتلالا كاننع تفرذامو

 ظ ظ ىماس ىبأ نإ مغر

 مدنم أطوبو بابتأب سرمكب . ةريثكرومأ ىفعئاضنال نمو
 _فد'متشلا تنال نمو هرضد هْض رع نود نم قورعملا لعد نمو

 مظي سانلا مظنال .لكرمو مدهب . ةحالسي هةضوح نعدز.النمو

 مركب الهسفن مركحب النمو 2 هقيدصاودع بس ررتغي نمو

 مدي و هنعىنغتسد هم وق ىلع هلدفد لصف ىلذطفاذكد نمو

 عت سانلا ىلع ذاهلاخناو ةقيلخ نم ىرهادنع نكناممو

 ( ىدزألاهوفألا )
 ظ ةبلهاجلا ىف مسح هلو

 دانوأ ضر م اذا دا الون: هعلبع الا ىشيالتملا

 اودارىذلا مالا وغلب نك اسو . ةدمأو دابوأ عم فاق

 اوداس ملاهج اذا ةارسس الو مل ةارسالىضوف سانلا حاصال

 اودادزافموقلا يعأ هلاذ لعام مه سحأ موقلا ءارسس ىلوت اذا



 تايا/ل#

 اريشفارسشناكن او اري اربخ ناك ناهلايزن رغ

 قالطالا ىلع سيل نك-لو ربخلا ىلا سيدأتلابلقتنب دقرب رثلا نا سلا طاطسر ا لاق

 نأدبالذل_ضافلاةديحلات اسامسلابسانلاذخأو سدأتلاو ظءعاوملا رب ركستنا ىر.دهنال

 هلمضفلا ىلا كلرحت وسيذأتلا لبق د رد منذ سانلا بو رض ىف ريثأتلابو رضرئؤد

 ءاطدأبةلمضفلا ىلا كل ارتي و هل قب نم مهنمو ةعرمس .

 اهفئاطو ذخود وةعب رشلا ب ادأ ىلع ربنأابصلا ىفهلقفتا نفةب وكسم نب !لاقو

 نساخلاوبادآلا ك تدك أد:ىت>قالخالا بتكى كلذدعب رظن. مثدوعتب ىتحاهطئارشو

 مئابللا الان كسد الف ناهربلاةعحو لولا قدص دوعتد ىتح ةسدنهلاو باسحلا فرظنم مث

 لماكل ادمعسلاوهف ناسنالا ةبت ىه ىصقأىلا غلب ىتح جردتي

 لدتس ا فنآلا ن<تانمابادأ قرأواقالخأ ىمساىن والا اهتلهاج ءانثأىبرعلات ناك

 مهراعشأ نمهدرونامالاحر وءاسن بدآلاو قال_خالا ىف مهنل 3 واعو مهنأش مظع ىلعهي ٠

 رو ركومايالار م ىلع لج ار كذلا م تظفحو :ع راوتلا فداه ثني زن ىتلا مهمكحو

 ركفتملا ركفتو ربمعمل# ريعىهوماوعالاو ر وهدلا

 ٌتاراغ هلوةيلهالا ىءارعشلاءامدقنموهوىناودعلا عبصالا ةيلهاجلاب رع نك

 دق كابأن ا ىنايهللاقف ةافولا هترمضح نيح دس أه نبا ىصوأ دقو وهشم عئاقو وة ريثك

 ىنع ظفحاف هتغلبام تغلب هتظفح نااع كيصومىناو شدعلا مس ىتح شاعو ىحوهو ىنف ٠

 الو لوعيطد كهجومهل طساو كوعفر. مهل عضاوتو كوبح كموقل كبناح نلأ

 مهرابك كمركت مهرابك كيزكس مك مهراغص مار او لودوسد ئشد مهيلع راسا

 كب ناعتسا نمنعأو كراج ززعأو كع م ا وم ىلع ربكيو

 ةلكسم نع كهجو نصو ءلودعبالالجا كل نافخي رصلا ىفةضونلاعرسأو كفيض مرك و

 كلددوس مت كلدبف ا شدحأ

 المج اريس 2 4 ا .ناوسأا

 الم ميئاخأ ىلا ت ءطتسا نا مار كلا حآ

 اليقلا مسلا هب اون رمش فاو موساك,برشاو
 الوذ الج مهاخال . نكت الو ماثللا نهأ

 الوبق مهتد_جومهبخ اوت اذا ماركلا تلا

 اليس نلو ليس نأةِر مشعلا دعب ىذلا عدو



 ا

 ناوبدو عبسلاتاقلعملاو ىناغألاو ىش :رقلاديزىألو دي ردنبالبرعلاة رهجج وةساج ا

 اهتغارارسأ اهرعشىفب رعلا تعدوأد_ةومامتى أو ى رتصلا ةساجوةب رصبلاةساجلا

 نانجلا تابثو ركسفلا ةةوقوعئاقولاو بو رحلا نممحل ناك ٠١ وم قالخأو مهدت اوعو

 فصو ولزانملاو لواطلارك ذوابف_صو وتانئاكلا ب ئاجئرك دود هزلاوناتعلاو

 ابلةءاهنالىتلا سملاسألا نم ذريغىلا نالزغلاوءابظلا

 - للصور هه معجم ل ءيسيج ختنج

 بالا لفلا
 ف

 ) مهداو برعلاقالخأ

 انيد مالسالا مل راتخا ىلاعتتلا نا سو هيلعهتلا ىف ص لاق
 هنأف ءاخسلاو ىلحخلا ا هوم ف

 امهءالا ل مكب ال

 نايعاو هلابعابتا ندبللاهدامقنا ة ةهج نمةقطانلا ىف يا

 ىعقت صخشلا جازم نوكت ناوهرةعيطلا اههدحأ ن هد نيشش سفنلا ققلخلا ل وصحل

 دحاولا ُئشلا عفر ركتةداعلاب ىنعنوهداعلا امهناثوهل قلد اكلاذل وصل هدادعتسا

 باعصأ نا انرك دامىلعل دب وةب راقتمو ةتوافتم تاوأ ىفالد وط انامز ةريثك أراه

 ريخلا لاعفأ نممهنودوعبامب ارابخا ندملا له نولم# سانلا لضافأو دما تاسايسلا

 مهنود وعيامعارارشأاهلاهأ نواع< ندملا بع نوبلةّملاةئيدرلا تاسامسلا ب اهحأكلذكو

 رشلا لاعفأ نم

 لاهو 1 رع ل 1 لا ف”"راءاماعلا ضعب لاف

 ا رانا لوأق صخشلا

 عبط :١ 00 ا راو طسولا



 تاق

 اطسنإ رهدلا بهرأال ىننكلو

 هفك رهدلا ثداح ىوخ دم ولو

 ةردج ءآملا كرت ىرع دقوا
 ا مانللل ىراقتحا طرفو

 ادعاق ىتارب تا ىلانأ ىنأبو

 ةبس .ءاملا ىف ئدنا نا ًامظأو

 نلدت ىدنلا كازدا ناكولو

 ايش رهدلاحبصأ ىريغأمدقو

 ىنناو نرامز اب ىدع كناو

 ىرثلا“ ئطاو ىننا ضار انأ امو

 قتناكم مولا رهز تماع ولو
 موق وفىنارأ ذإىودقلالا ىرأ

 ادغ د_ةلىت>داز ىلاون لذبو

 ةتزرسع ىرأ لعأ اف ملف ىلو

 هرب رمد عقو سرطلا قوفلاصاذا

 ادعاذا ماؤزلا توملا رذحأ الو

 اد هل دمآ بنرأ ىف اخ

 ادرس فانا ةلرزت مالو
 ىدس ئددؤش ىل> نمراع لكى رأ

 ادعقم ةبربلا لك .ىرأىناو

 ادروم ةرجلا رهن ىل ناكولو

 ىدهلا ىلا ليمأالنأ ىدحلا تنأر

 ادزمأ رهدلا حبصأ ىلضفي وذو

 " ادمسشكل ىرأ نائم مغرلا ىلع

 ادع-_ةم قفألا ىذدرتال ةمهىلو

 ادجس ىهجو وح اعمج ترحل
 اددوسو ءالئءاو اماعو ءاك ذ

 ادب زمرصلا نك اسدنم ظمغلا نم

 هأ ال نأ نرص اع

 ىدص هل ىف مثملا لماص :ناف

 6 ليلبملا وع

 انديسد ركب ىنب تاتق دقيكك

 ةعان سمشلا نرش هاف نم

 انثدوس ضرع ىف م عج ناك أم

 اضرتسعم راط بابذ لك الإ

 م أو الدو ميلتفأ لو اف

 دلتلا عزفأ ام هودولا صدد

 :اودقف دإن اسس ىبب ةأرس ىكبت

 اودشتحاف عجلا وحن عجلا لبقأذإ

 دسألاهب ىلوتساف ا ف

 ديكلاوءاشحألا, 1 0

 .ايساركا

 مهقرأواناسل مهحصفأو م ا 1١ تناكو هلع . وط ةديصق ىهو

 6 ءاسنلارز هممسهوخ أ ناك ىتح ءاسنلاةث داك لاريثك ناكو ارعش

 ناوبدبهيلعف عسوتلا دارأن ف ممتساجو ب رعلا ةعاجش ىلع لدب ريثك نم ئماذبف

 . )١( أىجلسين 
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 ىداعد ال رهد قرص ىداعأ

 اليلع ايلق ىنملاب للعأ
 . ىدلج داوس ادعلا ىنريعت

 ىلو>لاطبألاو برحلا تدرو
 انانملا رح ىتجبع تضخو

 ىداعألا مدي اضع تدعو

 شام نيد_1لا فد ىه ىقبسو

 انيعط هب تنعطام ىحنرو

 ىحر نان_سو ىبراص الوأو

 اداعيلاو ةعيطقلا لقحأو

 ادادولا مهولق ثتناخ ناو

 ادامت ناو للجلا ريصلابو

 اداوسلا و>: ىكئاصخ ضسو

 اداعسلا رمسلا اهفك زمن

 اداقتا ىقتت برحلا رانو

 اداوحلا ضخ دق ضكر لاب ركو

 ادامجلا رخصلا هرافش دقت

 اداشرلا رظن هنيعن داعف

 ادامع سع ونبي ثغفر امل

 «« اضنأ هلو لع
 لدعلا بانر كفويس ى>

 ةهيركموب كاهت نابحلا اذاو
 اهم لف# الو هتلاقمىدعاف

 هن واعت الزتم كسفنل رتخاو
 ىميقيتسملا ددعقف تنك نا

 ىتسن سع ناس رقت ركنأوأ

 هضاقنحاجعلا ف ىرتممرو

 اذاىت> الجحم جاجعلا ضاخ

 ةبكن ةقد رح ىنب تبكن دقلو
 ةوذعة_عس روهس راق تلتقو

 ةلذب ةايحلا ءام ىنق سال

 نيجك ةلدب ةامحلا ءام

 لحراف لذ رادب تلزن اذاو

 ْ لفجحلا ماحد نا نمكيلءاق وخ

 لوألا ىف اقللا قح اذا مدقاو

 لطسقلا لذ تحناع ركت موأ

 لزعألا كامسلاو ايرثلا قوف

 ىل رقب ماسداو ير ناسف

 لزجألا ديدعلاو ةبارقلانال

 لصنألا رافشنمحدقت رانلاو

 لجحم ريغداع ةعيقؤلا ده

 ليخألا باق ّممح تنعطام

 لل_باهم نب رباجو نابت لاو
 لظنحلا ساكز علاب ىنقساق لب
 لزتم بيطأ زعلاب مهجو



 انسوفن تابظلا دح ىلع لمس

 انريس صلخأو ردكن ملو انوفص
 انطحو روهظلا رنخ ىلا انواع

 انياصن ىف ام نزملا ءاك رصف
 انلوق سانلا ىلع انمّْشنا ركننو

 ديس ماق الخ ائم ديس اذا

 قراط نودانل ران تدختأ امو

 انودع ىف ةروبشم اًننمايأو

 برغمو قرش لك ىف انفايسأو
 (نكلاقش نكس الا أ ةدتوعت

 مسهنعو انعسانلا تلهجن ا ىلس

 م-موقل بطق نايدلا ىنب ناف.

 ليس: تابظلاريف ىلع تسلو
 لولو انلج تباطأ ثانا

 لوزن نوطبلا ري خ ىلا تقول
 ليخم دعب انيق الو مايك
 لوقن نيح لوقلا نوركش الو

 لوعف ماركلا لاقامل لوؤف

 ليزن نيلزانلا ىف انمذ الو

 لوجحو ةمولعم ررغ اهل

 لتق جابتس ىتح دمغتف
 لوهجو ملاع ءا وس سلق

 لوحتو ميهلوح مهاحر رودت

 «ي ىوهطلالوغلا ونألاقو الع

 ىسع يكلم انو ىفن نلف

 اياملا نولي ال سراوف

 يسب نسح نم نوزح الو

 مج أو مهتلاسي ىلبت الو

 برضب ىقولا ىج اوعنم مه

 .انن وهلا فانك أ نوعرب الو

 ىتونظ مهمف تقدص سراوف

 نو لا برطلا اعرتراد اذا

 نيلب ظلغ _:ره نوزح الو

 نيح دعب انيح د اواص
 نونملا تاتشأ نيب فاد

 نودبلا ىذرأ الو اولح اذا

 # دادّش نب رتنعلاقو 23*

 انك راف عئاصملاءوب ىو

 برح قوس لياوذلاب انقأ
 ايانملا لالد ترا قاع

 انبط اجبلا ىف ناك ىيسو

 نابج 0 تلسرأولو

 اعاش٠ اريخ انلاعفش انل

 اعاّمم ابل سوفنلا انريصو

 : اعابو ىرشواهرامغضاخن

 هنأ لاوكتشس رار ادن

 اعابسلا ىتلب ىتيهب ناكل

 هي انبأ هلو )ع
)0 
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 ب ةمهلا رظع  ةدجلا - سفنلاربك ةعاجشلات الاك نم ناهب وكسم نبا لاق
 اذهنيبقرفلاو  دكلالاّحا  ةماهشلا - شيطلا مدع محلا ربصلا  تابثلا

 ةحئتاملاتاوبشلا فن وك,كلذوةلئاهارومألا ف ن وك, 'ذهناةفعل!ىفىذلاربصلاو ربصلا
 ه2 لهدا هللا اركتلا لج لعرا نقألاو رسبلابةنايتسالا ويف نيفتلاربك انآ .:
 اه سمانا ىتح ىواخلا د_:عسفنلاةقث ىرفةدجلا اموال اهفافخسا عمماظعلا رومأزلا :

 ىتلادتادشلا ىتاهدضودجلا ةداعساه لمحت سفنالة ل. ضف ىبفةمحلا .ظعامأو ع زج

 ىفاهتمواةمومالآلا لاهحا ىلعا < ىوقت سفنلاة لمضفوبفتابثلاامأو توملادنعنوكست

 الوةبغش نوكتالفةنينأمطلا اهسكستس فنلل ةليضفورفلخلاامأو  :صاخلاوهألا

 د_:ءامأ وهف شيطلامدعهب ىنعبىذلانوك-!اامأو ةعرسوةلوهسببضغلا هكر حي

 سفنلاةوقوهو ةعبرشلا نعوأمب رمل نعاهب بذي ىتلا بورا ىفامأو تاموصحلا
 اعقوت ماظعلا لامجألا ىلع صرح | ىهفةمارشلاامأوامتدشل لاوحألا هذهىفابتكر رست

 رومألا ف نا دلاالا] لا اة وقورفدكلالاهحا ِ ًاوةلدجلا ةثودخ الل

 ةداعلا ناسحو نب رئاشمتلا"

 نوجابت وىنولاةحاس فتوللاب نوح داهباوثاك اسأب مهدشأو مألا عجشأ ب رعلاق

 ىلع دهاشريخايداعنب لأو مسلا ةيمالو 7 > نالفتامنولوقب ١ ةارفلا ل ةكولا

 او يح كاك
 ليج هيدترب ءادر لكحف .هضرعمؤللا نم سندي ملءرملا اذا

 ليبس ءانتلا نسح ىلا سيلف اههضسفنلا ىلع لم<موهناو
 ٠ 0 ماركا نإ اه تلقف“ 000 5 0 أنريعت

 ا | ا 1 1 8 0 0 0 0 امو

 1 1 ظ 07 هريخي نم هلتح لبج .انل

 ا!( ر 1 ' ! ْ || هب اممو ىرثلا ثحت هه[ امر

 7 ٍ ١ َ ا ا 5 .هرك ذعاشىدلا درفلاقلالاوه

 ةبس ىلتقلا ىرن موقل اناو

 نإ انلاحآ توملا بح برق

 | ١ هفنأ فدح ديس انم تام امو
 م الا



 نال د

 لاو راند فال آةعيرأوةاشفال 1 ةعبرأب يي ا 5

 سانلا ضعبل لخن ىفهقب رطىفل سا ل ظ
 هيلاىرفهنماندو بلك طئاحلا نمهيلعلخدفهتوقب مالغلا أذا لمعيدوسأ مالغاهفو

 لاقف هيلا رظنيهتلادبعوهلك أفثلاشلاب هيلا رمت هاك افىناثلابهيلا ىر متلك اف صرقب
 ىديساي لاق كسفن ىلع باكلا اذهترئأ رف لاقت راملاق مون لك كتوق ك مالغلل
 لاق مويلا عئاصت نأ اف لاق هدر هر كفاعناح اج ةديعيدالب نمءاجام اتالك ضرأن ى هام

 ىخسأهللاو مالغلا اذ هوهيلعمالأ ىتح ءاخسل ا ىلا س سند رفعج ن هللا دبع لاقف ىوطأ

 طئاحلاهبهو ومالغلا قمع أوامهارتشاو مالغلاو طداحلا بحاص نع لأس مث ىنم

 فوعن. نجرلا دبع نبةحاطاهجو زاتلاقاهنا عمطم نب هللا دبعتنب نع ىكحو

 تلاقكلذ ملوهملاق كناوخا نممألا اماوقأ تأ رامهنامز ىف شد رقدوجأن اكو ىرهزلا

 لاح ىفاننوتأ,مبمرك نمهللاواذهلاق كوكرتترسعأ اذاو كومزاترمسأ اذا مهارأ |

 مهنعانب فعضلا لاح ىفاننوكرتي و يلعانب ةوقلا

 ءاقو مهرذعرهاظو انسح مهلعف حبق لعج ىتحلب وأيا اذههمركت لوأتفيكر ظناف
 مهناوخانمتاوفحلا اولوأتي نأ ل ضفلا ىوذ مز اذهل ثع ومركلا ضحوهاذبف

 تم سمه بس سس

 عبارلا لصفلا
2 

 1 انيإ

 ) ةءاحشلا (

 ثافصلا نمةعاجشلاو ثوملا نو: اهمال هريغ نع مادقالاو ةءاجشلابب رعلا تفضنا

 ميدالواهتاياغواه راث انالإ ؛كلردتالدب ودعم سفنلا هةوقوةمعمبطل ااياجسل و ةيزب غلا

 تاملانالو ةامفعاب تالابملامدسعو ماخجستالا عْضاوم ىف غادقالا ىهو اهتانالعواهنامضتقفالإ

 هع عن دجو ماج هوسيفسفنلا ف لئاسلةءاقشلا ب ٠ ١
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 هلام لف وهلايعرثكد وقلوب ىلا صتذع وهمومعلاب كالي جرانأو هيلعانتا فاك
 كملع هنمعتساو كنمهللار فت ةيدعهللاقف ركشهدنعو رحأهيفورةفهن وهرهدهئطوو

 كنعىئاطدأب موقبك ملا ىىارسات ملف كانغي كلايعلو كات عأدقو

 مث هسل# نمتندفودنعسانلا و ركب ىب أ ن.هللادبعنب مئاهىبأىلا ةدارعاتءاح

 بئاوثو نامزلا نمت امام ةعص او ىنعضدوةعفار ىنعفرت ةعساشد الد نمكتيتأمتاحابأاب تلاق

 ىب قاض دق ضيخحلاب ىشمأاهلو ننكر ت ىتح ىمظعنب رب و ىج نيهذا ناثد_للا نم

 نم ةدعدعب ىنفنكي ريشعالو ىننيعد مج ىلسدلادحأهيف نرعأال ادلب تمدقف ضد رعلا

 انأو هللا كحلص أك ملعتلادفةلئاس ىذرملاةل ان وج رملا نمتلأسفددعلا نم ةرثكو دلولا
 ىدحارتخاق ةانعلاكفوةافعلا ناعا نمكإةءودفارلا ناغودلولا تاَمدق نزاوه نم ةأ عا

 صأو اعمج كلام عج لد لاق ىدلد ىلاىبد ربوأىدفص نحت ودىد وأو وقتنأامأ نيتلاح

 رعفج نبهللاد_بعو نيسملاو نسا ج رخ ىنئادملا لاقءاقولاوءر كلا ىلع دب امو

 بارش نمله اهلاولاقفةميخ ىفز وجعباو رفاوشطعو | وعاش ىهلاقثأ ميتافف اجاجح

 اهوبلتحاف كنود مت لاقفةميخلا بناجىف ةاشالااهعمامواهدنع | اوخانأف منتلاقف

 معد اهاوسىدنعامةاشلا هذه. هتلاقف ماعط نملهاملاولاقمئاواعففاهوقذتماو

 مهل تأيبفاهدلج نعابطشكو اههحبذف مدحأ اهلا ماقفاماعط اهنم كسل ماحدا

 اذاق شد رق نمر فن نحنا اولاقواولحترامشاودربأ ىتحاهدنعاوماقأو اولك ًافاماعطابنم

 ربخ هتريخأ اهجوز لبقأامافاريخ كد نوعذاصاناقاند ىملأف ىلاعدهتلا لوح نيملاسانعجر

 ةجاحلا امهأجلا مثمهفرعنمل وقل اهاوسانل نكم ملةاش تحب ذاب ولاقو بضغف موقلا
 ترف هن نم نايسعت وهناعبب ورعبلاناطقتلب العجو ةنيدملا ايتأفةقافلاامهترطضاو

 ىو ابفرعفهرادنان ىلعامهن ءهللا ىضر ىلع نب نسا, اذاق ةنددملا كس ضعببز وجعلا

 اذك مون ك فيضان أل اقالت لاق ىنمفرعدأ هللا ةمأاب لاقواهءاعدو مالغاهلا ثعبف ةركنمدل

 رانيد فلأب اهعمامل مو ةاش فل امل ىرتشافهمالغسأو معن لاقوهتن أى أو ىأبت لاق

 اهل مأف رانبفل او داش فلأب ت لاق ىخأ ك او مب اهل لاق نيسحلا ىلا همالغ عماهب ثعب و
 نسحلا كلصو امباحللاقفرفعجن.هللادبع ىلاهمالغ عماهب ثعب مث كلذ لثع نيسحلا
 تأدب ولاللاقو رانيدىنل أ و داش ىنلايهتلا دب عامل يما ف راني د ينل أو ةاش ىنلأب تلاقنيسحلاو



 كا

 قيقش عيفرلا ىازلابسفا ىلع ىنتاو:ئاوهوف ىلظحو قير 0
 قوق>و اهثزر ىشغن بئاون 2 ىنممتلاعف وذ ىتاق ىننرذ 3

 قب رط نيحلاصلا نيب قحللو ىرقلا,ءذلا قدر ر كح لكو

 قميذا لاح رلا قالسخأن كلو -ايلهأب دال تقاضام كزمعل

 فيضع نش ةنَمع 0

 ءاطسلا نع اهتوشا اهعيفءاتتلا ساونا لها درعا ىئاطلا مئاس ا 70
 بسلا ىف سباع سرح اانا غور عاف -7نأ ءاج راهن ومعطن ةنس تبن فاهوسحو

 اهتطعأفاهنلًاسف ناز وهنمةأس ا|هتًافةمردرابلا اوعفدوت رصتقا دقاهنأ اونألو

 تلاقوأس لت اسعنمأالنأهعمثسل آ امع وحلا نمىبضعدقلت لاقوةمرمدلا

 اعئاح رهدلا عنمأال نأ تك اق ةضع عوجلا ىنضع امدقل ىرمعل '

 . اعباصالا ضعف لعفت مل تنأ نات 2 ىنفعا نآلا ىمئاللا اذهلالوقف

 اعئابطلا بأ نيااب ىرت١ فيكف ةعببط .الا رهدلا نورتام الو

 اضرب ناك امناوكفرعنالاهنا اولاقو هومالسف (ظعالابمتلأسةآهالجرىاععأ
 انأاق ىفرعنال تناكن او ريثكلابالا ىضرأال ىتأف ريسلاب ىضرتتناكن الاقف ريسلا

 ىسفن قرعأ

 رفعج نبهللادبع نب ةب واعم نهللادبع لاه
 لاح .:ريغلبم نودرصقبو رومأ ىلاقوثتى سفن ىرأ 2

 1 اعف .هغلبب.. نسل نانو .لخضن ىنعواطت ال ىنفتف ٠

 0-0 0 ياللا

 دلولاو لاملا, تيهذ ولو اعنم ابعبتأف امون معن لوقأ الو

 ىدب لمجلا ريغىلاتددمالو هب تحف رس ىلع تنَمُنا الو

 انآ ت قاما قف راد لط ىف سلجم ناك هبكر نبدا راد عسسهلا راجنا عفقملا نبا غن أب

 عبتاللاقوالام هيلا لمك-ا دجاو هد ,وامدعمايعايتاوراد لال

 زيخانأس دقوا وتس نآلهتلاو نامفسى أن اةئتعل ةمدعص نأ ضاع ب نم لج ر لاق

 مكقح أ فانم ناك إ وهماعاب كقحأاف دهن انس الا ناك نافانسح ادق و ا 2 ند



 ا رش

 سفثل ا نمةلوهبد ريثكلالاملاقافنا وهفمركلاامأ -.ةحاسملاو ةحامسلاو ةاساوملاو

 فكي اهب سفنلاةلمضفو يف راثبالاامأو يجبنباك ع فنلا ريثكلا ردقلاةلدحلارومألاىف

 سفئلارو رسوبف لبنلا امأو هقدكتس نال ذب ىتحهصذتىتلاهتاحاح ضعب نعناسنالا

 نيقحت لاو ءاقدصالاة نواعم ىهفةاساوملاامآو ةريسلاهذهدو زاب اهجاهتءاوماظعلالاعفالا

 كرت رت ىبف ةءاسملاامأو بجالاملذب ىبفةحامسلاامأو تاوقألاولاومألا ف .متكراشموأ

 0 ظ . رايتخالاو ةدارالان وكي عسجلاو بعام ضعب

 قوت ةفاخلارا رة مسكر مهل ناك هنا برعلا اخسدي زم ىلع د, انو

 ربشأن وكل ةعفترملا نك امالا ىلع ابنودقواوناكو لزنملا نإعامىامضالالالدتسال

 ا مهدنعراتلا: هدهو نايمعلا اهلا ىدتيأهب رست ا هوو ضوه وةلاراهودفوأ ارو

 1 ٍْ مهنا رينرئاس

 ةيلها لا برعن.٠ مركلا ىف لثملاءمبرضوءاخ لاو مهدد: عدوجلاب رهتشا نمخ

 ئ ربنعلا ب يح ن هللادبعو نانس نب مرهو ىدايالاةءاأنبابعكو ىباطلامتاح مالسالاو

 ريب لا نيةللادع نب ةزجو نلطملا دبع نب سابع نب هللا دبعو ىممُملا ناعدج ن هللادمعو

 نب هللادنعو.ىراصنالا:دابع نب دعس نب نسقو ىديقلارمعم ن.هللادبع نب رمجوماوعلا

 لئاقلا نافحق نب ملاسو . لسو ه.لعدتلا بص هللا لوس رى ومرك.ىفأ

 ال بح هيلاطءاج ريعب لكل ىرس وءاطعلا ىف ىتلذعتال

 00 الشامناطوأض ورنمتعشاذا اهلافا :ل_ع ىكست ال ىناف

 ٠ البساحلقوقحلامايأ لثمالو نتقللالاملءالال ثم رأ مف

 اهدنا مال لاغلب |نماريعباطعأفهنأىضاوخ أ هانأن افحق نب ملاس نت ايبالا هذهربخو

 قبامتلاقف اثلاثالبحىناهلاقو رخآ | ربعي هاطعأم“ ه ربعي ىلا هانمطعً امن ن رقيالبح

 اهضعبلال بح هلعج |تلاتو اهراخ هملات مرف لابحلاكمملعو لاجل ”ىلع لاقف لبح ىدنع

 2 ٍ هتآسعاهتراحأف تانالا ىنيلذعتال :لوقيأشتأف
 لبجلاو لبسلايف قازرالاالفكت ٠ ىذلاب نافحق نا أي انمع تفلح

 لج هفخىلع اهمىثمامامل اهدعأ تادصحم الابج لازت

 : للعلا حازدقو مطخ هل ىد_نعف ايلاط ءاح نم للآخيت الو طعاق

 لوقبث مح مثهألا نب ورعو

 - قورس لاجرلا قالخأ حاصل م'يهمأأي مشلا ناقىنب رذ



 باد

 ىرخألاوريذبتلاو فرسل امهادح |نيتلبذ رنيب طسو ووفءاخسلاامأه وكسم نبا لاق
 ىئشامعنموهف ريثقتلاامأو قض سال ن ل ىغشالا لذب ويفر ذبتلاامأ ريتقتلاولضلا

 قنني نك
 نا لصو نأو ةجاحلاد_دعهيلاجاتح املذب وهىدرواملاهركذاكءاخسادخ

 مركلا ىلا بسنب نأ ب حب نم ض عدل علو بعصتسم كلذ ربب دنوةقاطل ا ردقب هقحتسم

 اذهودوجوملال ذب دوجلانأو للا نماعون همف ةمطعلاربدقتل هو ءاخسل دحر كنب

 فرسالناك امل دوجوملال ذب دوحلاناكو لو لئاضفلا دو دح لهما ىلا ىذققب فملكست

 اذاو امهنعىينلابةنسلاتءاحو امهم تاتكلادرود_قو اعقومر.ذتللالو اهضوم

 ه«فتعرصق نمو اقعسمدمحلا ن اكو اع ركى مس هذح ىلع فقونذ ادودحءاخسلاناك

 نمدهلنا مهات اع نواح.« ني ذلا نبسحتالو ىلاعد لاقدقو ابج .وتسم مدلل ناكو المخ ناك

 سو« يلع هللا ىلص لاقو ةمامقل اموهب اواذامنوق و طيس مل يشوه ل ىلا ريخوه هلضف

 ءادلمخلا ماعطو ءاودداوحلا ماعط

 ريغل ةدوحلاتاهجلا نملاملالذبب عربتلا ىرفةلصلا امأف فورعموةلص ناعونربلاو

 هللا لاق اهوانا راهصشاهمعنم و اه واخسو سفنل ا ةحامس ىلع ثعبي اذهوب واطمضوع

 ضارعالا سراحدوجلا ءاكحلات لاق نوحلفملا هكنل وأف هسفن ثقوب نمو ىلاعد

 ريخوا“رح ق رتسا|ملاو.ءالاربخ هدالوأ ىلا هضغب هلذ< و هدادضأ( ىلا هببح لجرلادوج

 اركشقضسااملاعالا

 قالخأ ةءبرأةمذم لكىلاةعيرذ ناك ناوةموءذملا قالخألا نملخبلا نعش د دقو

 ْ قوقحلا عنمو نظلاءوسو هريشلاو ص رحلا ىهو
 نسحو مالكلابيطوهف ل وقلاامأ المعوالوق نيعونىلاعونتيو قورعملاامأ

 نرانعو عبطلاةقر و قلخلا ن-> ىلع ْءعيءاذهو لوقلا ليم ددوتلاو رشلا

 ناكهمفدصتقاو طسوتن او امومذماقلعتم ناكهيف فرسأ اذاةناقءاخسلاك ادودح نوكت

 طسب كتم مهعسرلف كلا ومأب سانلا اوعست :رلوكتنا لسوهيلعهتلا ىبصلاق افورعم

 قلها ن سحو هوجولا
 ثعببو ٌدحهل سلو ةبئانلا ىفةنوعم لاو سفنلابداعسالاو هاحلال ذب وبف لمعلا امأو

 حالصلاراثباو ريخلا بح ىلع
 لبنلاو راشنالاو مركلا ىه ءاخسلات حت ىتلا لئاضفلانا هب وكسم نبا لاق



 اا د

 فحزلااهيلا اهودع ضوه تفوختوافعضاهسفن نمّسن 7 اذا مألا نم هلعفب نمكلذ
 نوقليف مهريسغ ءرب اس ىلع مهلضف فرعيدحا وتين لهأ ةمظعل اةكلمملا فن وكم امنادناو

 مهتمزأب مهيلا نوداقن + و مهر وم ومأمهبلا

 ا عم نيعجسأ اكو لماوت "وك نأ اولواحدقل ىتح مهفرب 0 كلذ ناقد رعلاامأو

 فدعلابفطولاو جار اءادأ

 كلم ىلعهل شدجلا ةبلغدن ع هانى ذلاا ملا كل اًدج ىنأ اماف كاملا امفصوىتلان علا امأو

 نمديشامهنمعىف رغصو هئاونا نعرصاة:دقاخريصتسمادب رطاب واسم عماجم ىهأو قستم

 رارحإ لل ب ضغن وناعطل دمك نمدجولو لاج ىلا لاملب رعل ان .هيلب نمدب رتوامالوهئانب

 رارسثألاديبعلا ةبلغ نم
 1 لحلف رد وسال لان كسول لهل كنا لاق وك زلاك ندى سك بحف

 ها ةريملان م هعضومىلاهحرسو هتوسك نمهاسكم ث  لضفأ

 مالكو ىرسك ىلع دفو نيذلاة رشعلادوفولاء الك أرقب نف ريثكك لذ لثمو

 بذه الك ةئعبلا اون راقالك ب رعلا نأ! عنزي ىذ نبافيسىلعاودذونيذلادوفولا

 مهتحاصق تاكو مهئاسل

 ثلاثلا لصفلا
 ة

 برعلا مش نم ميلا واضملاوب

 نعام نوزاتمم مالسالاو ةيلهاجلا ىف برعلا اياج»نمناتمجس مركلاوءاضسلانا

 فوولمةثاغاود رضم عفدل لب تيصةعاذاو ةربشو أ رخفلال مهدول رم نو ربب و هربغ

 لءئيلاوةحامسلا ىناعمل عماج ظفلو لسضفلا عا ولأ نم ىنعملك ىلع عقاومسا ءاضسلاف

 ةبججسو قالخالا مراكمىلاى :زعبةمشو ربلا لالخ نمدلخو ريدا لادخ نمدلدخ لكف

 ُ ركل ا دلو هنمو ءاضسلا مات حت ةعقاو قار عالاو عئابطل | نساحن ىلا يفاضذ
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 خ52

 اهاسحأواهءاسنأ امأود رشقملامو رلاوةهوشملا كرتلاوةفصملانيسصلاو ةف ةرصملادنهلا نم

 0 دل مهدحأن ا ىتح' | ,لوأ نءماريثكو | ملوصاواهءانآ ت تس الإمألان ءةمآت سلفا

 اوطاسأأ ًافانأةءانآ ىدسدن د الإ ب رعل | ع ند سالو ف رعالو هيسندالف ايست همبأع ارونمع

 1 ةينرتعل س١ و هموقربغ ف ىلجرلخ دي الفمهاسن أ هباوظفحو مهاشحأ كلذ

 ةغالب اهيلعةركبلا دنع ن وكت ىذلاالجر .هاندأن اف مهؤاخسامأو هيب أر يغىلاىدنالو .
 هلاهر قعبفةب رشلاب 'ىزت< وةذافلاب قتككىذلاقراطلا هقرطيفهبر وهعبشوهلوج ىف

 رك ذلابيطوةثودحالا نسح هبسكي امفاهلكمايند نعج رت نأ ى ضرب و
 00 3 راعشأ ىف محاطعأ ىلاعن هللا ناف مهتنسلأ ةمكحامأو

 ةنسلأ نمئشل سيلامتافصلاىفمهغالباولاشم )لل مهم سضوءارشالاب مهتفرعم عمهيفاوقو

 ,سابللا ضف أ ءيسابلو ءاسنلا فعأ مهؤاسن و لبحلالضفأ بامخنامثىرخألا سانجالا

 نفس ىل عاهلشم غاببالىت بالا ماياطمو عزجلا ملابجةراجحو ةضفلاو بهذلا مهنداعمو

 رفقدلب اهلثع عطقنالو .

 اربشأم 0 نم مهد_>أ غابب ىتحهب نوكست مم مهاقاهنعد سثواهنن دامأو

 سرا مهحتابذ هيف نوح ذب و مهكسانم هيف نكذب اجوجح اسد و امزح اداب و امرح

 نعهن.دهعنغ و همرك هزجسصف هنمهغر ةاارداو راندا كمردافوهواخاداو 25

 ْ ىذأب هلوانت

 الو هنهرىقلقنالف هنيدي انهرنوكيف ضرالا نمادوع عثرب مهدح أن افاهؤاقوامأو

 ىفرالفباصيفق ايئاثنوكتنأىسعو هن راجساال_جرنأهغابمل مهدحأن ا و هتمذرفخت

 مرجملا مهيلا أجليلهناو هراوج نمرفخأ اىلهتليبق ىنفتوأهتباصأ ىتل اةليبقلا كلت ىتفد ىتح

 هلام نود مهلا اومأو هسفن نود مهسفن أن وك-:ذةنا رقالو ةف رعمريغ نمثدحلا

 راعلا نمةفنأثانالاب مهنم هلعفب ن:هلعفيا اق ,هدالوأنودئيكللا اهبأ كلوقامأو

 ْ جاوزألا نم ربغو
 اراقتحاالا منو داماوكرئاخا همت فص رام لعن بالاع وحلم اعط مقا كلوقامأو

 اييطأو اموصم مالا رثك أ اهنأ عممهماعطو مك |ىهتناكفاهلضف او اباجأ ىلا اودمعف

 اهله ساعباماساعب نامحللا نم 10 او ةغضماهالح و ةلئاغابلقأو انابلأ اهقرأو امو
 هيلغاملضف نابثساالا

 لعفناقاف يعمد ومو وسد جرا دأي ايلا يك يراسل نك و م6 راسصتامأو

0 



 ىانلا لاصفلا
0 

 رت تابع
 ضارءالا ىلع ةظفاحن او دوبعلا ظفحوةدجلاوةءابشلا اهنمةريثك برعلاتافصنا

 سفنلاةزعو بيرغلاو بير قالةفام_ذلاومركل وءاضسلاو راحولو راملا نعةعفادملاو

 ةطفاحملاو ةحاصفلاو راثلان ذخالاو محاو لاشءالاو ي_هلاو راعشالابع ول ولاو مذل اءاإ :

 ةعاجشلاو قرشلاو هزعلا نم هناك امىلعدءامذلوتا!ىفودصل او فرشلاىلع

 . : ساج ارخفل أو نمو رتنع لوف

 ادوجواناسحا ضرالا المو ٠ انكلمامىطعن]ذبلامونو

 ناو رشونأى رسكلردنملانب ناععنلالوقممتافمل عجأو هباو> دمام نسحأ نذ

 قحشألااهللاحلصأ (نامعنلالاق) هتمأر فنرك دي مهنملك ذخأودوفولا هيلع تم دقنيح

 قطنام لك ىفاناوج ىدنغنأالإاهتج ردوا ءنوابطخ ماخعد وابلضف ومس نأ اهنمكلملاةمأل

 لفى رشكا لاقدب تقطن همضغ نم ىننمأ ناقة سذكتاال و هملعدر ريغ نمكلا اهب

 نمهب ىهقذلا ابعضومللضفلا ىفع زانتت سلفكلا ا اهأك تمأامأ  ناعنلالاق

 كنان 1 ةنالو سهلا اهمرك ًالمو اهزع ةحو ردع وابل ةطيسد واهمالحًاواهلوقع

 لاق اذا ىرسك ل اقاهاضفالإس رعلاب اهنرقتة.أىأفترك ذىتلامألا امأوكتءالوو

 'اهلوقعهدشو انااا كو اتاك سوا بأ واههوجو نس>واهتءنمواهزعد 2 ناعنلا

 اودطوو دالبلا اوخّودنذلاكئابآلر واح لزتء لاه افاهّتعنمواهزعامأف (عافو واهتفنأر

 ضضرالا ,هداهمو موا مخ روهأ مهن وصح لئان مولنب لو عماط مومف عمطد مدنملا اوداقوثلملا

 هراجحلااهزغاما مألا نماهربي_غذإ ريصلا مهتدع وق وسلا مهةنج وءامسلا مهف وق_سو

 مهربسغ ىلع كلذ ىف ءباضف فرعي دقف اهناولأواهبهوجو نسحامأو روهلارازجو نيطااو



 د

 ناعدج نب هللا دمع رادىىزعلا دبع نب دسأ وش وه رهزو مشاه وثب همل ا عمجاف هدأ قيفش ١

 نبهللادبعناكو مج وقبدحناو تيب له اكه نايخ ىف يت ونبناكو هرك ذمّدقالاىمتلا ٠

 قوقحلا اودرب نأ ىلع ىأاملهأ ىلا لوضفلا اودر نأ ىبءاوفلاحتو نسو ىرسئاذ ناعدج

 ىلدهللا لوس رف الا كا ذ ىف مهعم ناكو مواظم ىلع ملاظزعدالواهءابرأ ىلإ اماط تذخأىتلا

 ناعدج نب ر ادب هتريضح فاد ىل نأ ب حأام لو هيلع هللا ىبص لاقو هدو دقو لسو هملع هللا 4

 دقل ةياورفو كلذىفمعنل ارجت يطع أ ناو ردغلا بح أالىأهب ردغأى أو معتلارج

 مال_سالا فهن دوأو معنلا ر جدن ىلنأب حأامفلح ناعدج نب هللا دبع رادؤتدهش 5

 9 روق مال الا نالهبرصنو«-تبجأل ل وضفلا فاح ل 1 ايمولظم ىدانولىأ تحال

 ناره رد + نمموق فلاح دق كلذ لبق ناكو و خردل !ىماظتتت ناك اشيرقنأةبسسو ملاطملا

 راصو ه نهأ ىسوذتو فال كلذ لهأ دابدق ناكو هوعفدو هو ريغالإةكم نطبن اء ظاورال

 صاعل |هنماهارتشاف ةعاضبب ةكممدق ديب ز نمالجر نأق فتاف عفا دم نودن مرح ا يف لظلا عقب 1

 ىدين زلاهءلع ئدعتساف هق> هدغ سك ةكع ردقلاو فرشلا لهأ نمناكو لئاو نءا :

 صاعلا ىلع اوةيع نأ اووأف نعك نب ىدعو مهسو عججو مو رخو رادلا دبع قالحالاب

 سمشلا عواط دنع سيبقى أل بج ىلعَف ررمشلا ىديب زلاىأرامافىدسزلا | ورت و

 هتوص ىلعأب لاةةبعكسلا لوح مهتيدنأف ذ شنرقو

 رفنلاو رادلا ىتان ةكسم نطبب .٠ هتعاضب .مواظمل رهف لآ ان

 نم دقت نم امهلإ عمتج و ناعددح ن هللادبعو ىلاطملاد مع نب ريد زااكلذ ىف ماقف

 مولظملا عمددح اوادب ننوكدل اودقاعتواو دهاعتو ناي فسو:أو سابعلا مهعم ناكل بق سانلا

 . فاح قفو ىلع + ةح مولظلل لالا نم نوذخًاامتاد اوراصو هبلإاهوعف دف ىدببزلا
 مالسالا ىفهنالومعم كلذ لثم تب دقو قبساك ةملهاحلا ف فلاح نرش ناكىدلالوذفلا

 اهلا نعذب ةيفرعاياضقبهنمهقح ذخأتو هملاظ ىلع مولا ارصنتس انلا نم ةيعج عام> نم

 لسملا نم مط ناك امىبع دب ةفن رشلاة ب رعلادئاوعلا نم ةلاثمأو فاحلا ادهو ناصاخملا .

 مرابخأ كاذب دهشك ف وقمل!لايتغاورومالا نسئاس نيم لو وتانلا وو

 ١ ' مهراعشأدب ىطنتو



 ا

 هللاىبصىنلا ناكفاهرفاماعةعرقلا د تعقوف ل بالا ىفةثامملا غاب ىتح هيلع عفت ىذفو

 نملوأواهرب رقت مالسالا ءاج مثدقلا دبعو ليعامسا ىنعنيدنذلا نءاانأل وق مسوهيلع

 3 تيبلاىلاندبلاىدهأ نملوأو ب الك نب ىدقفةولانادارب ىتَح ة هلدزاارانلادقوأ

 بضخ نم لوأو ةدعاسن ب سقةثعبلا لببقةككدمحو:لارهظأ نملوأو مغم نب ساملا

 ةليصولا لعجو  ئاوسلا تنسو« ىسنلا ًاسن نمل وأو تلطملا »بع شد ْرَقْنمةمسولاب

 نوب.عداوناكو نيتخألانيب عج اوتابمألا حاك: اومرحدقو ةءازخو أو دو ى نب ورمت

 نورقعي وةك مارا تببلا نوجحاوناكو نزيضلاهنومس وهبنأ ةأرهاج و زن نم

 اضنأ اوناكو اهبلكجحلا فقاومنوغد و راج ا نومرب ونوعسد ونوفوطد ونوم رو
 كاوسلاو سأرلاقرفو قاشنتسالاوةضهشملا ىلع توبوادب وةءانحلا نمن ولستغي

 مون موصن شد رقت ناكو ناتخلاوةناعلاقلحو طدالافتنو رفاظألا ملقتو ءاجتتسالاو

 ىفءاجدقف نسما مسالاو اصلا لأفلا بع مسوهيلعدتلا ىلص ناكو ةيلهاجلا ىف ءاروشاع
 هلنيمالغباعدف موثلك هللاقب لجر ىلع ل زن ةنيدملا ىلا ر جاها لج سو هيلع هللا ىلصهنأر ملا

 - د7 دلبلاانل تماس دقفرشياىنأل مسو هيا عهتلا بص لاقف ملا ساي و راشبابب

 مسوهيلع
 تر قمرا ةيولخ بانك قلع .ايدقخ لوضفلا تحل اوعلا٠ نمكلذريغ مو

 اولذاخ الن أ ىلعادك مافا-ابف نوفل < دوهعو دوةعبرعلل ناكهنامالسالاو ةيلهاجلا

 : نومس نوفلاعملاو اضعب مهضعيدضعت و مهسمأو ظفحل لئابقلا ني,تافل الا هذهتناكو

 رادلا ل ل ا

 نآى عادك ٌمافلح مه أ ىلعم وق لك دةءكلذ رادلاد بعتنأو ةباقسلاو ةباجحلان

 ميتوه رهزو دنسأ رهو مهفالحالامتءضوف ابيط ةأوامم ةنفج ىانم دبع تج رخأف | 0

 ادك مزن 5 افلحاوفلحو مهوافلحو رادلادبعاو:,دقاعنواهيف هدبأ او سمغف ةبعكلا ادنع

 هذهلث.ناكو ىدعو موزخمو لبسو عجو بعكو رادلادبعلئابق مهفالحأتناكو
 راجفلا سرح نم شد رق فرصنم ىف ةيمومعلاةحاصللال طقف مهني رصانتلل تافلاحلا

 1 فلح نرشأوهو لوضفلا فاح سسأ ظاكع قوس ضاخفن ادعي ةدعقلا ىذ ىف

 نولطملا ضرغلا لجو هعوضو مف رشا ف املا اذ»ناكو هادعامت راخفلابىح أ وبرعلا

 فلا اذهىلااعد رم لوأو ةيندم لاوخالا دمرمتوةينطوةسا.سلاساسأ ن وكب نأ داكيهنم
 مسودهيلعهتلا ىبصةللالوسر معبلطملادبعنب ريب زلا عبارلار اجلا دءبّةدعقلا ىذر مش يف

 9 بهل ها

0, 
١ + 



 ةعبأرلا ةلاقطا

 4 محلا فرشأ اهتمكحو مألا لضفأ برعلا نا ىف)؛

 ) لوصف همن 53 اهو

 لوالا لصفلا
 ع

 ( لوطفلا فلحو مالسالا اهرقأىتاا برعلا دئاوع )

 لجأ نممهمتداعوتافصلا نسحأ مهتافصو محلا فرشنأ مهتمكح ومألا لضفأ ب رعلا

 اهنفهرمدعىلاتلصو نيناوقوماكح أ و قالخأوبادآو دئاوعمالسالا لبق مه ناك 1

 لاج ىلعالاج وءاهم ىلع ءاهم وقذنو ر ىلءاقنوراهدازفاهاقنًاواهرقأام

 مث مصاع نب سيق ل_ءقو ريغملان ب دءلولااهم”رح دقف ةيلهاملا ىف رجا مرح نملوأ موف ْ

 مالسالا ءاجمث ماعلا سباح نب ع رقألاةيلهالا ىف رامقلا مرح نملوأوهريرقتبمالسالاءاج
 نصا ىفهررقفمالسالا ءاج مثناوخ عب رةيلهاجلا ىف انزلا فجر نملوأوهربرقتب .

 مالسالاءاجمثبرسعلا مكح ىنيص نب مثك أةيلهاجلا ف شارفلل دلولا نا كح نملوأو .
 نملوأوهرب رقتبمال_سالا ءاج مث ةرب_فملا ةيلهاجلا ىف ةقرسسلا ىفدبلا عطق نملوأوهرئر قت

 هلدلو نإ ردن أهنا كل ذو ل_-ؤهيلع هللا ىب ص ىنلا دج لطملاديعلبالا نمةئامةيدلا نس .

 هيلعهللا بص ىنلاونأ هللا دبع مهرسشاع ناكو ةرمع هل داوفرشاعلا نك ذيل روك ذةرمشع :

 ج رد ىتح لدالا نيب وهنيد عرق نانهيلعريشأو هىهأ ىف شد رقهض راعف هديذ مارفوسو

 ةريشع دعب ةرشع دازم هيلع ةعرقلا تجر فن ةريشع نيب وهنيب ع رقأة لبالا ىلعةعرقلا .



 اك

 ىنمرعأهنا معز نفبرعلا ازعأانألاقو هلج رامون طسف ساثل ىبعر خفي و طاكع قوس ىف

 اهامدأف هتبكر ىلع ىمسلابهن رضف ب رعلا فارسشأ نم لجر هملع سوف فرسان اهعطقيلف

 . اديدشالانفاولة نفاق

 باشاهم فاطف ظاكعق وو كاد اع نمةأسعاناىناثلاراجفلاس سو .

 دقعو رعشتال ىهواهفلخ ساف تن ًافارهجو فدك: نأ اهطأسو ةنانك ىنب نم شد رق نم

 فشك تل دقاحلليقواهاعسانلا كحض اهفلخ نماهلب ذرمسحت او تماقاماف ةكو ثدابلسذ

 90 0111 اي ناشلا ىؤلتو زال اوراق ماعلا 1 ايتدانف هرغ نابفكقجو
 نك ةيلهاجلا فءانسنلا نا مهفباذه نمو كلذ سس سامه بزحلا لد حامرلاو نويسلاب

 قادوجوم ف”راكت اجلا اذهنوك.نأ الإمهللا ثلل ذك نس دلو ٌنوهوجو ف شك ن يدأب

 . ةيلافتحالا تت امعجلا قاصوصخ نهفارش 3

 هلطاخ ةنانكىنب نم لج ر ىلع نب د هاع ىنب نم لجر ناك هناهيدسوثلاثلا راجفلا مو

 نمهعفدون 1 هللاد .علمحف ةديدش ةمصاخ امهنب ترذ-لجرل!كلذ

 برح لا اذهءاضقن الامس كلذ ناكوهلأم '

 لاحترلا ةورعناهبدسو مسوهيلعهتلا ىب_صىنلا هده ىذلا وهو عبارلاراجفلا منو

 : ٠ رذنلا نب ناعنلا نمربعلا راجأن زاوه سدق نم ناكو هل مهلا ءاملا دب دست

 هناوةحامسو ةساجاماسواب رحب رعلا رخافملا هناك ظاكع قوس نا لعب هلك اذه نف

 فرشلاودجلا مسك ىلعةسنألا ب رعلا سوفن لم ناك

 1 00 جه



 كوة

 ةب رب رحلا تاجوسنملاوءانحاوةفرقلا لثم ةديفملا ءايمشالاكهريغو ىلفاقلا دوعلاكمه دنع

 قوصلاونطقلا تاجوسنمو ةضفلاو ىهذلاك ةعفانلا نداعملاو قيقعلاو ناجرملاو

 مليأ ىمافتافاوسأ مى ناكو يامز' ىفةلاغة جرد ناك ايخلاتاصو 11
 عمجت تاكونآلااب ور وأ ىف ماقت يتلا ضر اعملاكممتاعونصمو مهمتراجتاهببف نوضرعد مساوملا

 ظ . اهيفراطقالاةفاكن ممتالا .

 عباسلا لصفلا
ْ 

 اهيإ

 ( راجفلا برحو برعلا قاوسأ )

 ناعما ىو ورو هن قوسو ظاكع قوساهرهشأ ةريثكةيلهام لا فب رعلا قا ومآ

 هريغو رعشلا ف قابسلابقاوسالا نيد زيعملاوه ظاكع قوس ن كلو لدنحلاةمودقوسو

 لئابقاهيف عممجتةب ونس قوسوءارشلاو عينلادحالاموب موقتةيعوبسأ قوس هيف ناكو
 اهدئاوف ن نمناكوراخفلاود- جملا نم مهرئاشعلامنو رك ذب وراعبشالانودشانتيف برعلا

 ىذلا لا عفتراةموكح تالة ادنو عرسال مىونواح واهف نوفر اعتب برعلان ا

 نمأومارحلا رهشلا ىف 0 اذابرعلاناسرفتناكو ةموكس لا ىعأب موقي

 دخالاو ىلءاعتلاب نذؤ:قوسلاهذهتناكن او اوفرعدالىت> نوعنقتياضعب مهضعب

 ءاصصفلاو ءارعشلال وف عاتجالال_#صالا سفنو ةقيقحلا ىف تناك اهنأالا ءاطعلاو

 اهنخ مهتغالب و مهتحاصف نساحم رابظأو مه راكفأ مئاتنءادنالةيب رعلا ل هأ نمءاغلبلاو

 ةءرعش نب داممتاذةب وردقاوسأىفةملافتحا ةيماعت امعج ب رعلا ناك هناذخود

 برعلا رب زج ىفهدحو نكي ملوةفراطلاو ةديلتلار خافملان دعم ظاكع لفح نكي ملف .

 ةفرخزلاوةنب زلاوةيمومعلا عفانملاوةبرهاظلا ةرخافللا زكيماضيأ ن عا قاوسأت ناك لب

 دقاع ربرعل نيب ةرخافملا عم وهىذلا ظاكع قوس ناكو ةقفانلا ىهامتعاضب تناكسف

 تلاثلا راجفلاو ىاثلاراحفلاو لوألا راكفلا3 كلذ عقوكبورحو نتفه:ع بسنت

 هبف سا سلجم هلناكىرافغلاريشعم نرد. نأ لوألا راجفلا برح بسسذإ عبارلاو



 م

 .بابزأو قئاوعلا لن زتوقئارطلا عضوت م واعلا تاك فريمالاو رومأملاو ريغصلاو ريبكلا
 تنارقلا نجح دقق هنوسدسأ امئذتقم ىلع نوامعد وهون وهومسرامنوعبتبل معلا

 حدم ب_ةواضوصمخ اًضرفهدعد داكىت>قز رلا سلط قىجسلاو لمعلا ىلع فب رشلا

 مفابف مشو ةعنصلا عاضا ال ةبسنلاب ماهوأ ب رعلاد تعقب لفةحامسلاوةعانضلاوةَراَجملا

 لد ىنع  ؛لاذواريقفاذ ملوى دم ِلاذوىورقاذهوهريغن ءفرشأهنأىر مهتمدحأن 5

 8-5 م7 ليس عسا نلإلا لضفلا نو رالاعئجباوناك

 مهدنع ل جرلا فس ناف نآلاان راجت قالا هب نوف رش ممنأال مفرش تناكع ئانصلاف

 ماكحالا :ءاسو رو شو. ةداقوةيمالسالالودلا لاجرتناك كل ذلف «ةعنص فرشردقب

 ةراطعلاو ةظايل اك مبشاعمىعأ ايندلا ىفاع مهلرسسيتب ثيح مهعئانصءامسأب نولابسال

 ايلعناكو علا نيرا زازب هنعهللاىضر ركب وأن اكفةبرهوجلاو

 ْ . ملسوءيملع هللا ىلص همج نب |اةمدخ ىفامعاس ةنسرغصل هنعهللا ىضر

 لمع نمتانقينا اراوس ا موأ ناك اريمآ نا سنا لكمزلب ةيدجاةعد رمشلا ىضتقم ىلعف

 ءاماعو مالسالانبد الولف نيلماعلاء ءاماعلاو نيل اصلاوءاقلخلان ءريثك ن كك اذكهومدب

 معىأف ميفتلا ل ةئايدلا ماكحأ ف سلا ذااه 0 10 7

 ريع رادار دو قررا : ا تر ا

 نودلخ نب |هلاقاكىهد راجتلاةرب داقملا ىلعةلاحالاة رثكز جعلا لئئالد نم مكح لاقو سانلا

 تناك امايأ الغلابا معيب و صخرلاب علسلا ء رشي لاملا ة يفتي بسكلا ةلواح ىههتمدقم ىف

 نلاما 4 رلا كل ذلة لو احناف اح رىمس ىلانل ازدقلاكلذو شاقوأناومح وأعر زوم علسلا

 نيتلك ىف كل اهماعأانأ ةراجلا ةقيقخ نع ىفدكلابلاطل راجلا نم ومشلا ضع

  نيملاو دنحلا عيةيلهاجلا نمز فرجت برعلا تاك .ىلاغلا عنب و ص.خرلا ءارتشا

 ادجامظعاح ا ةراجلاهذهتحجتو ل فاوقلاهطساودارب زاجإلا قد رط نع نيمقنفلاو

 :ناكو هتمكحو هدو ناملس رب خنيلقتنلاراجلاةفرعع عاش ىت>مالسل هيلع ناملس مايأ

 ةرب زجلا كل: لابج ضعي تناكى لا نقلا راجحالات رعلا: دنع ةراجتلادا اوم مهأ نم

 ةيعيبطلا باشعالا نمذوخأملا روضلاو بيطلاو نامع جاخنمج رس ىذلائاوللاو



 - ةاأ/لكا

 ةكسماوةلدملا انطاوم
 ىف حئاسلاف هتانبأن مرصعلا اذهحا وس ف الخ ,هةيضاملار ودعلا فنيماسلاحايسف ٠

 شردو بادآلاو ةلي_ذفلا ريشنو رانيدلاو مهردلا باستك ال جرذع ناكل والا نمزلا
 نأشوهاك هريسءانثأ ىفهدهاشدامتانإ وةيماعلا تالحرلا نب ودنودئاوعلاو قالخالا

 ةلحر موت لكىرت والا ةنسوأر بشان ملعرمالهناقانو روأح امس نم نآل ان دالد ىلع نب دفاولا

 بلغأامأ ايناملأوأأي وانرفوأ اب زيلحت |ناك ءاوس نر غلا لاجر دحال قرمثلا نع ةدي دج

 تاوبشلاو تاذلملاءارولاسرتسالل ,هدالب نم ن وجر ذب مهناف نيماسملا نمانريصع حاوس

 سلو حتاضفلاةلوسمو متابقا|ة:سحمو بابلالاةرداغولوةعءلاةءداخ ىهىتلا ةيميهلا

 بسهل ىهوالا بطع

 كيت لها راقتحا عمراعلاو ةمصعملا ل ذل نيلماح مهدالب ىلانودوعيقرمشلاحاوسف

 ْ مهناطوأىلا دفبامدنعةيضاملا روصضعلا ىفاب و روأ لعفت تناك 5 مهميظعت لدب مهدالبلا

 راجنلاةداقو ن ومركب اوناك ايسور راغلبنانالضفنءاىوردقفايب رع احتاسوأ ارجات

 خلا ةراشا مهماد_قأت حت مهل ردلان و رثنب مهابقتسا دنعا وناك مهنا دح ىلا مماعنيماسملا

 (مظعاجاهتبامومودقب نوجبتب وم بيحرتلاو ليهأتلا ٠

 سداسلال صفلا

2 
 8 ْ ( ةراجملا ) ْ

 ةيبلقدلا ابور وأ راطقأىف مظع نأش مه راجل ناكف ةراجلا نيماسملا حابسإلاع .

 دالبلا كل: لهأ نمريثك لوخد نعبر عأ مظعريثاتاهم راجللناكو هدي دش ةكرح ةملامشلا

 .ةب زباك_:او ةمندنامر ونوال ورشا اد 0 ادويمزلسللاو دلاىلا

 ها مهنم اد_> د مل ماك اوهللا رد رعت سورالسلال يد رايت

 .ثالذ كَ ءاوع ةيلعوأ ا همماعاهنع هّنشبعم يف يىنغتسالةعنصوأ اندر

 (ب



 هك

 ةربزجو ىيصلادنحلا را زجو نآلااكمسهالة باتل نيبلغل ارئازج نم مالسالا اوقنتعا نيذلا
 نييوابوروالااوقبسدقو مسالا اذهرفاكلادالب ىلع اوةلطأ نيذلا مهؤاحل ,وحامو رقشغادم

 قبطني قيطنال_طالا طسملا ىف رئازجىلا اواصووارحب ةسقيرفأ طنحم فاوطرلا
 ىف رافسالا مهب تمارتدقواكب ص أب ةديدجلا ضرالا ىف ينريت ىلعوادنلر أى بعابفصو

 . نم راريملاععأ نملادويمةهجىفةيمالسادوةندوجوليأدب ربلا ىف مت مارتاكر حبلا

 ىلامشلا بطقلا نمةب رقم ىلع هدنالسم وهرب زج ىف وهدنالساةهرب رج

 ىف ةئس ةثاعبرأ وصب ريشع سماخلانرقلا ىحالمعيجب برعلا اوحالم قبس

 - ىنأب نمل ىدهلل معلوأ اوعضوو مهتدمرصق عمرئازجلاو دالبلا نهر ومعلا فاذتك |

 نبذلامهف . مهئانبأن مدحاولنكررلو وبمواوكف وس ركل رخفلاو ظاا ناكسف مدهعب
 اومزج ةديدج ضرأ فاشتك اوةحام_سلاةئن ىلع سل دنالا دال هنأ نم اورفاس

 مهقب رط فاوفشتك اف ةعدقلا ديطنالطاراثأىلعمهفوقو ومظعالا طيخاءاوامفاهدوجوت

 ذاتسالاىوردقو هربدام..خرأو ةروس أل بخرأامهو ىطنالطالا طمملا ىف نيلمبخرأ

 . نمزف راح فلأةئامنييبلفلارثازج ىفنيماسلل عمجاهناىفارغجربك آس ولكم رةن زيلبا

 ةبرضلانونفلابصتامفةراهملاوةعاجتلاباورهتشادحاو

 نسماخلا لصفلا
 دع

  ةحامسلا لئاضف لع

 نيد فلءوتو ضرالا ىماسم دات | لوس اهنا اهنمىدحتال هدي د علئاضفةحام_سأل

 نساحم نماهلعامو ضرالار_ظنو ناسنالاراساءاكف داقتعالادب زنو سانجالا ىنلمخم

 ددعت.الدحاو ريغتمال حلا نأ لغاو هنيقيدادزاىرابلاعنصقبقدىفلمأتو ةعيبطلا

 رك ذدقفةذاملاوةملقعلاو سسدالا ةهجولا نم صخشلا هاومةيفتاهنمو لوزبالىدبأ

 هللا ىهأف نيقتملا ةبقاعزاكف دك اورظناق ضرالا ىفاوربس لق زب زعلاهباتك ىفىلاعتدللا

 ىف برضنو رقفلا اهب لحي واهريغنعاهرابخأ عطقنتف لسكس ةمالايد عقبال ىتحريسلا
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 اهلعجت نأءهتنااعدواب هسا نمربك أىهوةوظعة_:,دماهنااهنعلاقو نيطنطسفابكسلمدهع .: ٠
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 ) ةعوبطمريغلا ةيطخنا 1

 طرة رمل عرش فرس ا طر نادل ايجر وجذاتسالا رك ذدقو ْ'

 رخآ سمة لاحرن ىلا ايناملا طسو ىف سن اممىلا لصواملو قيطلب رحب ىلعةعقاولادالبلا ىلا

 تناك ايور وأنا تشءامىسل دنالاةل>رلا ك إذ ءابنأقوامسو رقد رط نعدادغب نمدفاو

 ا نآلاةندمملاةراقلاهذهاهرارقال طاط# .وهىف لاذ ذا

 ىلا هتراجمتدتماوةيلامشلاةب ور والا راطقالاىلاةب ربلا مهتحامس قب رعلا لو

 نم ريثك ىفهيمالسالادوقنلا نمةديدعز وكت دجو دقفامسورو كرامنادلاودب وسلا .

 ىتلا تالحملا يهزم ةئدس حنو وثذاتسالا ىصحأق ةبلابقلا ةسو رولا راطقالا ١
 ىصحأو الدم ١١ اهددعغابفاهدحو دب وسلادالن فةيب رعلادوقتلااهمتجرخأ

 هرب زج ىفاجاعرثع ىتلاةبب رعلاةيضفلادوقنلا عطل ربع ا ربدمله سناهر وتك دلا

 ا ةعطق ف لأ ١ مىلعءاصحأامىب راقاهر ص ىلعاهدحو:ديالتوج

 ىف ةيدظعلا تايتودلا نم مه ناكر ر رحلاىفترثكر بلا فنيماسملا رافسأت رثك كف

 رئازملا فاشكتس اوه راجلا راشتن ىلع مهدعاسامراصلا

 عبارلا لصفلا
0 

 و

 1 ) ارح ةحابسلا )

 ضنسدالا ملاك رخفةب راجت بك || ل ناك اك ةب رب ةهظعانفسب رعلل ناك... ٠

 تاماظلا رحب مهمكىىمسملا قيطنالطالا سونايقالا ىفو ىدنهلا طيحاو طسوتملا ..
 ىمسو اب رغباكلااذالب ىلااةرثناناملا رئازج نم برضت مهتحالم تناكفىداحلاو .

 مدع رثك ءاحتالا كلت ىف مهتالقنت رارفسا ىلع ناهر ىوقأف )اصلا ءأجرلا سأرب مهدنع ٠
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 1 اهوفلأىتلاة>ايسلا بح ىهومولعلا نع 1

 "درسا
2 

 ظ (اربةحايسلا) |

 ٍ مدئاوع ة 0 ةرعمو مالا رابخأ عالطتساةحامسلا بسح ىلعب رعلالوالا ثععاملا ناك

 .عمةبب روالا ممالا نيب هعلاعيو ىتالسالا ني دلاح ورثب واهتمهت وممتراحتر شنو مهقالخأو

 ظ اهفانك اودالبلا فارطاىفندقلا ل ماوع

 -.نيدلا راشتنان ةثيبةصفاواب راغمو ضرالا قراشم ىفنيماسملا تالاحرلا راسنا
 ونأرك ذ هققنادوسلاواي زلامونيسلا هنن صختو سانجالا ةفلتخلا مالا نيب ىتالسالا
 لصأ نم ءمهلكو 101 يف فيلا باع اا رلاربشا نم: ريبشلاخر وما ادفلا

 هرصدع ىبءةقءاسلار وصعلا

 | ةيلامغلا ةيقب رفأ ىلا ةجط ن هرفاسو دالبلا حاسىذلا ةطوطين. اتالاحرلارابكن ف

 ناو ايسورو ةيفيطنطسقلاىلااهنموةكم م نيظسافىلا سدم نملحر مئاهرازف

 روطاربماىلا ةمهمةكلمملا ]:ناطاس هلم ىهلد ىف ل زنوناتسك رقد رط نعدنهلا

 وةكوبموتو نادوسلا مثهواحو هرطموضو ناليسراز ناذ ب نيكبىلا ل حر ونيسلا

 ..ايئابساو

 . راصتخالا قد رطب اف رك ذىلصوملاى مدل كيىب أ نب | ىلع نسا ىبأ اضن أمهنمو

 ةسدقملا ضرالاو نيطسافوجي 'رفالا دالب واه رسأب ماسلا ماهل انعأو بلج ةلنيدم رازدهنا

 .. نا ةلذاملا ةريصن طايمد ةهحب سينتة رب زج ةنوت ل هأ نم عمسو اهريأ» سصم رايدواهعجأب
 اه ةئمسدالن و هنعاهللاىذر بلاط ى بأن ب | ىنعل ا دهشمو ملسو هملع هللا ىلص ىنللا هه ماهم

 نايدو زمع نباةربزجو مو رلادالد رئازجو ترغملا دالبر از بمعش نب ىسومبرقاضأ

 . ىق اهاخ دوةينيطنطسةلامأ مجعلادالب و نعلاذالب ودها قازطأو هز كنق اوعلاو نك



 بت قا“ د

 ةب ريعلا ىلا تاجج رثملا كلئءاقب الولوءايمع ةريغب نرق فصن ىف كلذ منذ ةيب رعلا ب تكلا نم

 نورقةينامته دماينابسا ىلعابقنو ردتما ىتلاهتلمج ةبد رعل ا ةراضحلا ىلع ىض ل ةينيثاللاو

 ابيلع قفني ناكو مولعلابتكن ماريثكت وحىىتلا ةروهشملابتكلانئازخنف 0
 ءارهألا نئ از خ ىلاهألا نث ا زخ فالخ ىمئتاح ءركو ءاخسسب

 تلخدنا ىلا ىصح الامس تكلا نمابسف ناكودادغبب نيسابعلا ءافلخلاةنازخابلوأف

 اهومتشودادغب راثتلا

 تعجاهربك أو نئا رخلا ظعأ نمتناكو رص نييمطافلاءافلحلاةنازخ  ةيناثلا

 رخآدضاعلات ومب مهتلودّتض رقن |نأ ىلا لزتملوهددع ىصالامةسفنلا بتكسلا نم

 ىرتشاف مدعي ةكلمملا ىلع بو:أ نب فسو نب دلاحالص ناطل سلا ءالبتساو م_متافلخ

 ابفقو و ىتكلا هذه رثك أ ه.مم ةنس ف ىنا سيلا "ىلع نن نجر لا دبع لْصافلا ىذاقلا

 تادلجناددع غلب هناهططخ ىفىزب رقملارك ذوةرهاقلابامخوامب ردي ةيلضافلا هتسردع

 نائع فحصمهنالمق فوكلا طخلا,فحصمابم ناك ه ناو دل فلأ ةثامةبتكملا هذهىف

 اهبحاصت امنا ىلاب تكلا هذهتسقب و رائيدفلأ م. هنمت غار هنعهللا ىضر نافع نبا

 ليلقلا الإ اهنمقبب مو ىديألاا باعت لوتسا مث

 مواضيأب تكلا نئازخ لجأ نمتناكو سل دنألاب ةيمأىبءافلخةنازخ  ةثلاثلا . .

 بهدم لك اهلك ت بهدف سل دنألا لع هئاوطلا كولمءاليتساو مهتلود ضارقناىلالزت

 هناتدثدقو ادلج نيعب رأوةعب رأابسر بف ناكو دل ف لأ ةثاعبسلا وكن تادلجملا نماه- ناكو
 ْ علاطللةحوتفمةيمومج ةبتكمنوعبساهدحو سل دنألا دالبب ناك

 ماماللدباوألا دق بانك كيهانوناسنالاهرمصحال (فبرعلا فيل انةماخضامأ

 نبدجأل ملاعلاب انك ك لذكو ادلحم ٠٠ غلبهناقناسارتع هوو ةنسوتملاىهذجنلا

 نمهفيلأتىلع بقاعت ىذلا بدألا كف باتكهلك !ذه نم ب رغألاوأ زج ةثاملا غلب هنافنابأ
 د(م ةنساهرخآ ةنس ١١6 ىف د نيمسل دنألا ءاماع

 بفشسكا باك عج أر اهفلؤمءامسأوابعا ونأوب نعل نافل ومى رعد نأت دش ناف

 اننايساواسترفوارتااو ا.ناملاتاناخبةكس روفو نونفلاو تكلا ءامسأق نونظلا

 نسخ اوُفلأنيِذلاءامسأ رت نآس دراناوقشمد,ىوسألاةلاتنبتكو ةللا للا ١
 . اهبع وبطملاتو ريبةبالو ف راعم ىيسا# ملظعلا ب ليج باتكعجار رثك أفةثافاباتك

 كانهوْسالسالا نم ينام أو لوألا ردصا !ىف مول#لاب برغل امامتهنا رهظدانرك ذاسف
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 : ها عبطلا ىف«ةفاوام عبتوةلوفطلا ىف

 دقوهيف نيب واستمريقفلاو ىنغلا لب كلذ ىف مدنعليضفتالةبرابجإ ملعتلاق رطتناك

 أب ونجوالا ثواب رغواقرمث ةرومعملا راطقأةفاك ىف ةديدعلا سرادملا ّضرغلا اذهل اوأشنأ

 هباتك فن ويجرك ذدقف قرشملادالب ىف نآلا اهل ليثمالةجردب معلا مهتدمىف رشتن ا ىتح

 ءافلخلانودآةءاوناكء ارز ولاو ملاقألا ةالونابرغلاو قرمشلا ىف للا نيماسملا ةباج نع

 روددببشد ىلعةعس نع قافنالا ديلا طسب وءاماعلاو لعلاماقم ءالعاو سرادملاءاشنا ىف

 . اسرقناهليصحىفةذللا نادجووولءلابح نا كلذ نم متنف«بلط ىلع ءارقفلا ةدعاسمورلعلا

 مول ةرواجملاو مةموكسحما مألا سوفن ىف
 ىتئامثلللا ماظن قفن ًادقف قافنالا بح ىلع مل ناثعابلا مهسو فن مركو مهؤاخس ناك

 اهنووش ىفاماع قفنتر اني دفل ار شع ةس+ امل لعجو دا دغي فةسردمءانب ىلعر اني دفلأ

  نجرلادبعنب كحلة دم ىربك ةسردم نوناماهدحو ةبط رق ىف ناكد قو ةنس لك
 ىلع سقواضدأى ربك ةسردمنو رشعاهدحوهرهاقلاقو مو. ةنس قوت م ارصانلا

 ةم'لال ةعبات تكلل نئازخو غار_فلاتقوةعلاطال ارودا وأمن أدقو راطقألاةمقب كلذ

 . معلا مشن ىفةدايز واه عافتن ا ال سرادملا راوح

 قاثلا لصفلا .
 كسنل

 (بتكلانئازخ)
 ملهنافر صحت نأ نم ل-جأو ىصح نأ نمرثك أةممال-سالاه ل ا ىفةفئضملا ب تكلا نا

 تقلأف اه.ةكبلغأت تشتدقو مألا نمةمأ اهريظنب تماقالو للملا نم لم ىف ولم فنصد
 اهواعجواهوصتقاامدنءتارفلارهندادغب فةدوجومت ناك ىتلا ب رعلا بتكراثتلا

 هيلع نورعارشج
 قارحايهن دالسم ا١هأأ دس فدع ردصأس نمسك لاثيد | نافامنابسا ىفامأ

 ةلك ةطان رغةءاسؤق رحافاه رخآ نعاهتدابأوانابسادالس د وجوملابرعل ابك



 وأ

 ةغلاثلاةلاقلا
 « ارحبو ارب ةحابسلاو ةراجتلاو مولعلا رش, برعلا ماهها فا:
 ) لوصف ةعبس اهفو ) 2

 لوالا لصفلا

 ( مولعلا رشنب مامهالا ) ظ
 نوموقباوناكف فصولا قوفياهتنب رتوةمألا ملعتو مولعلار مشن برعلا ماها ناك ظ

 مه سوفناهلال بك قرطب ةديجلاقالخألاو ةيضرملالاعفألا ىلع مهنودوعن وثادحالا

 تءداذاالإةيدرتلا ىلاةيدؤملاةدشلالئاسو نولمعتسال ا وناكو ,بءابطاهفلأتو

 مهسوفن دلو سعألا لوأ نماحلاعّتسس ا نالزيب وتلاوبرضلا لثمكلذىلاةر ورضلا

 ةدالبلا فدي زب وملعتلا ىفةبغرلا نم لاق. ونإجلا
 هعبطديلا لبيع وسيدأتلا نمدلك اشام ثادحالا نمةنون دود نملك ن ولباقباوناك

 الوةنورب اهنورتسدالو ,متأشن ءدبذنمم-مةرهظت لافطألا قالخأ ناهن وكسم نءالاقف

 حقتسامهسفن نمف رعد ثدح ىلا هلاكوهئشن ىف ىهتناىذلا مالا لجرلا هلعفباكركف

 نامدصلا قالخ أ نم لمأت:تن أو هعبط ىفملة داضملا لاعفألاو لمحل نم بو رضي هبنتجف هنم
 نم مهضعد ىف و ةحقلا نم موضع ىف رهظدام وادتع مهد وفن وأ بدألال وبقل مهدادعتتسا و

 لاوحألا نموهدضودسحلاوةوسقلاوةجرلاو لضلاو دولا نممبف ىرتامثلاذكوءابحلا

 ىلعاو سيل ممن اهعم لعتوةلضافلا قالخألا لوبق ىف ناسنالا بتا مهب ف رعدامةنوافنملا

 رب ريشلاو ريم لاو رسعلا ظفلاو سلسلاو لب سلاو عنتمملاوىناوتملا مف ناوةدحاو ةبتر

 ضرتملو عابطلاتلمهأ اذاود رثكىصحنالبتارصىف فارطألا هذبهنيبنوطسونملاو

 .٠ اهللع ناك يتلا لاما ىلءهلكمرمع تب وهعابط موس ىلع ناسسنا لك أنمي وقتلاو بيدأتلاب



 ه٠ 0

 ةيرججلا مهند اواعجو هامل ةعفارلاو ءاوبلل ةغرفملا تالآلا اوامعتساو
 لاعنلا تاو اريصقن اكو ىتاورملا ةرارملا لاعنلا سل نملوأةرارصلا لاعنلا

 تناك نماهأس حل داوخ همسلو هاوط قي زئاء را رعلا

 ار ل

 : ار ربل مخ نململلا ىرسلادب رب دواعمابانذلا صوص#م لس ىلع

 دايعالاو مساوملامايأ ىف اه. نواهتناوناكو نيحايرلاو روهزلابةيدحلا دئاوعلا نم لو
 رفا |لوقهدهاشو ميظعتللمهسوؤ رىلعامنوعفرباوناكو

 )١( اراعلاانعفروهلانعذخ ىركخلا دسانانأ الو

 باتك ىفف مهد تعاقو رعم ناك لك الا لبق ماعطلا ةقرو دقت 2 ماعطل | ةقرو ىدقت

 ماعطل اةطد 00 هم دك ايام نيدلا مولعءايحأ

 ماعطلامّفاذا جدلا ادهن امها لاقل الاديعءاساج دح لاس ة درب ىبأنب لالب

 هل هل ىمسف هدتعاع هلأسف ميل اندماطلا تلو ردو ابا ذل

 ل ادهش نا وسلا رخال مالم

 حرشلا ليطنالو نولوالا همفانقبسدق نآلا هدهاشناملكف اذهانمو ةياغلاب و روأ ف حاتع

 راثالا كل: ةدها.ش ا هجوتيو كلذ ىف مىيفيلأتومةكعجارباف عسوتلادارأ نف

 ناح راادوصقملانأىرخأةءاورىفو سأرلا ىلع سدلءاملك هراعلا )١(
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 دالب و ماشلا دجاسمنفلا اذهىف هادع نم ىلعةمحلا واعو رخفلاباضيأ مل دبشاممو

 ءازجأسسانتو ةعفترملاةدمجالاو ةملاعلا بابا لمعابو روأتماعت ابن دادغد و سل دنالا

 ةمقتسملا طوطخلا جازتماو ةئيهلاو لاكشالا ىف ناغتلاو فطللا و قنورلا عمهماكحأو كلذ

 مهو طوطخلا قي_ثعن ىفراهزالا نمارلخ دامي اصوصخ ةفاتخم روص ىف ةينصملا طوطخلاب

 نمكلذريغو ًاسفسفلابضرالاوىناشرقلا,ناطمحلا ةيلحو ىندتسلا طالا اودوجوأنءذلا

 ةفرخنرلاوةنب زلا عاوتأ
 دقف مويلا ةحرفلا لعفتاك ةينيراتلا عئاقولانوروهانامحأ اوناكو رب وتلا

 ديس ىورزابلان اكو  هصنام «١م. ةفمصصلا فهططخ نمىناثلاءزحلا ف ىزنرةملاركذ

 ةروصروصأ انأزب زعنء|لاقف نرودملازززعنباو ريصقلا هسلجع رمضحأدق ءارزولا

 اهرظن اذاق اهروصأانأ ن كل ربصقلال اقف طئاحلا نمة_جراخاها نط رظانلا اهآراذا

 ىتروص اروصفاع:_هدنأ امهمأف رجيأ اذ هاولاقف طئاخلا فةلخاد اهنأ نط رظانلا

 كلتو طئاحخلا ىف ةلخاد اهن'اكى رتهذ هنيتلءاقتمن؛(ةنوهدمنشنجةروصىفنيّتصقار

 اهن اك دوسا|منهدةمنج ةروص ىف ضسس باش هصقا رريصقلا ر وصف هنمةج راخاهن “اك ىرت

 اهاكء ارفصةينجهروص ىف رج ناش ةصقار ز نعءنناروصوةسنحلاةروص لاذ |
 بهذلا نماريثك امههووام,ماععاخو كلذ ىورزابلا نس ساف  ةينجلا نم ةزراب

 مالسلا هيلع فس ول ةروصروهشملاءاس .رلا ىتاتكلا لمع نمةفارقلا,نايعنلا راد ناكو

 نول نهد نمباب همسج نأ ن ظناسنالاهرظناذاودوساهلك بحلاو ناي رعوهو بحلا ىف

 ةعجاىههبلعف عسوتلادارأن مو ( نآلا جئرفالا ) هعنصداماهسشنةروصلا هذه  بجلا

 ( سانلا نمنيقورملا رابخأ ىف سالجلا سنأو ساربنلاءوضد ) فورعملا نب رودملاتاقبط
 اهنمدجو دقف مهريغ لبق اهوامعتساو ةحالملا طرخا ودجوأ  ةحالملا طرخ

 'مسر نمل اغتروبلا قروبلادنع ةطيرخو ناف عملا دنع ةنداأمم ١/١ ةنسقؤةطدرخ

 مهو ىسرافلا حالا ونامعر صب هرفس فا هب يدم. ناكر ع هل لاقي برعلا ءانبأن م صخش

 هلصونلا اوعرتذاو راصلا ىف نفسلاءادتهالتارانفلا اوعضو نءذلا .

 ليواصل اوهقالطا تالآ اوعرتخاو دورابلا اودج وأ  ةملاملالب واكلاودورابلا

 دقو ةلماعللدو قتلا لدن دواحلاو قرولاعارت>اوةجتفسلاب مهدنع ىمس تناك ىتلا ةيلاملا

 ْ كلذ ىفمامتو ألق
 بهذلاهزغنيحدقنلااهدولج نم لع لبالل رمع بدتني مل

00 
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 ةرجَسةند زلاة لهب نمناكو ةئب زلاعاونأ و ة>لسألاب رادلاتفصو رك اسعلا مهل ىبعو كلما

 ريفاصعلاو رومطلانابضقلاو ناصغألا ىلعو انصغرش ء ةنام ىلع لهش: ةضفلاو سهذلا نم

 ظ تاكر# صقرتو رفص» رومطلاوةعونهمتاكر جب لناتناصغألاو ةطفلاو ىهذلا نم

 رهاظد نادر صقةيننألا نمو - ح رشلاهعملوطدام ةمظعلا نملوسرلا دهاشو ةبت سه

 ميظع عنسصلا عيد ءانبلا ع هناق تلاغن ورع نب لمبح ركل ا هاند ىذلا نعلا ءاعنص

 هب ناكوةعددبلا عئاتضلاو ف راخزلا نم هصواالامهيفو تاقبط عبس هناقبط تغلب عافترالا

 )١( بيراخنا انومسةريهاقرغ

 نءلا كولمدحأ عنلارمئانب بقلملا كلام تاقرطلا ىفهدمعألا ىلع ليثاتلا ماقأ نم لوأو

 ىربجلا طحلا, هرد_ص ىلع ب تكو ساعلا نمالاث هيلع ماقأو ساصنلا نمادومع بصن هناف

 كالذدح ف اكترالق بهذم ا ذهءارو سيل ىربجلا منأر سابل لاثقلا اذه  ةباتكسلا هده

 ةرايعلا ىفنعلا كولطمودادغب ىف نييسابعلا نمل قأب سا دنألابةيمأ ىنب نكي ملو - بطعبف
 ةئاملقوفلاةناماهرسصةوهبط رق عماج ةماقا ىلع لخادلا نجحرلا دبع قفن ادقف قافنالاو

 ماخرلاو سعرملا نمادومع نيتسو ةسجو ةناتس ىلع امتار وك دملا عماجلاو رانيدفلأ نينا

 هب ناكو الئاطاغلبمهئانن ىلع قرصوةيب رغلاةشالار كت ا وهو ءارهزلاريصق ىندقودوسالا

 ةعركللا راجحالاو بهذلاباقطت#ناونالا ناكو ىهرملا نم ادوعةثامو فلأ نمرثك أ

 امي عنصلاةمكغتاناويحو روبط روص هطسو ىف ىتلا ةكربلا ىلع دهاشي نا سنالا ناكو

 ءاملا نعاضو عىفاصلاقنلا قب زاابةءوامم يملا ىهرملاّنمةكربلا تناكو هلعدب رمال

 ءاسنلاولاحرلا نمىفالآ ةدس مدخلا نمدهمف نأكو

 اهلثمو موجْلاو ءامسلا هنيب ىف ىسل دنالا مكحلا سائر ف نب سابع مساقلا وأ عنص دقو

 تاقوالااهه فرعن ىتلاةلآلا عنصو ةقيقح هنارظانلا لم اليثءاهدوعروابقورب و اهئوضي

 هنامجربمطت ىفلاتحاىذلاوهو ةراجحلا نمجاجزلا ةءانص طبنتساو لاثمو مسر ريغ ىبع

 نس مل هنكلو ةديعبةفاسوجلا امهم راط نيح انج هلدمو شد رلا<_سفناسكق

 نم ناك جرلا نأ كلذ نمربظيفابن ذهل لمعن ملهناله ربط ىفىذأتفهعوقو ىفلامتحالا

 ْ ناسنالا ىنن نمناريطلابنب زئافلا قيسأ
 ممم

 دوجومو ةشالا تئاعرك ذهناقهريغو كلذف ردلاو ربلا بئاج باتكع جار 0(

 برعلاهنا عمامشورت ٠



 ية

 ةصاهسو فان قدف سراف اهنمج رخةدحاو ةعاسسلا تناحاذافعنصلا ةَقيقدُتناكدقفهتقو
 نو رشعلاوةعدارلا تناحاذا ىت> اذكهو نيتقدءاقدف ناس راقج رخةسناثلاتناحاذاو

 ةىهنب رشعوةعب رأس وقانلا اوقدفاسرافنو رشءوةعبرأج رخ
 ةنسلاةَّدم اوطبضوةمظنم ةرئادسسل اهرادمناو س مثلا جوأةكرح اوققحو .

 سايقو ىطسجلا,ورعملا ىكلفلا سوملطي باتك اوررحوةيكلفلا لوازملا اوعرتخاو
 رابنلا فصن طخ نمةجردلا

 بوبجلا ضاوع_ساو تاثلثملاباسح ىفةساملا طوطخلالاصنا مهيلااضنأى :زعدو

 باتك ىفامىلع نيفاًالاو حن تابنلا مل-عىفممتدايز و ةديعكستلا تالداعملالحو راتوألاب

 تلاثثابن دلوتب ىتحتابنلا نييدك انتلاقاشكيتساو دروقسدشلأت باشِعألا |
 ىواقتلاعّتسا ىفلضفلا ملو هديلوتوهتيفتل ةص وصل انيتاسلا اوأشن أو[ طرباغم ظ

 سداوقلاو سناوطلا تاوذقاوسلاعارتخاو هبسح نمز لك اهضعب رثآتاعورزملا

 ناكو ةرجط ان م ةنس مدنعدجودقفق رولا لمجو جاجزلا ةعانصوءاوهلانيحاوطو

 ىبب مايأ ىف ةكمربمأر مع نفسو: نيةئاملادودح ىف هلدع رب رحلا نمهنوامعي ى راع لهأ

 هيقسود, دا قرطو ليتلاو ناتكلا نمهنوعنصد سل دنألا لهأن اكو نطقلا نمسابعلا

 ىفةروصلارهاظلال حلاو ءوضلاراسكناوة آرملاىفه ساكعناو رظنلا ةماقّتساةفرعمو

 هلقصةّددلالِإ وهاملابجلاو روصلا نمرمقلاىفهدهاشنامنا اوّسنآوةينحملاو رمل

 نأشك هنأشف ناكسلا,بلوهأ .هناىر راصفاههجو ىلعامهبف عيطناف ض رالللهتلءاقمو

 نملوأ هو( ظحاجللرب ودتلاو عبي رتلاة لاسر عجار) هسفناهيفناسنالاىري ىلا را

 عاونأل ةنيبملالوادجلا اولمعف ةعيبطلا :مواعنمع رفوهو كيتاتسو ردالاه4-عىفرظن

 نا اولاقونينانوملا اوفلاخو راصيألاوءوضلا اب ور رظن ىفاوثحت وة.عونلانازوألا

 ةعشألا ساكعناتان رظناوققحو نيعلاىلاىنرملا نمةعشألا رورع ثدح راصنألا

 ىفهريس ىف عاعشلا هذخأب ىذلا ىندملا لكلا ثيه نب نسحلا فشتك ادقواهتاراسكسناو

 ىفكلذكو ىفألا فةةيق>ارهظ: نأ لبق رمقلاو سمشلاىرئائناكللذب تنثأو وحلا

 ابغي نأدعباليلق| هارت بورغلا
 ىف رهظام ليثماهل قبس مل ىتلا ةعانصلا ىف مهمّدقتو ةراعلا نف ىف مهترهش ىلع ل ديامتو

 خروملاءادفلاوأرك ذ اهلل يثمالىتلات ارامعلا نم سل دنألاو نعلاودادغي ندع مهمابأ

 يرضق ىف تان زلات مقأدادغب ىلا م ةنسمورلا كإملسرتمدقاىل هن اهني راتىف ريبشلا
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 . عبارلا ل مفلا

 ( مهتافاشتك اوبرعلا تاعارتخا )

 دليل دلب نمو رطقى ا رطق نمو رمدعىلارمصع نملوادتتةمكحلاو مولعلاتلازام
 براجتلا ىلع ميفراعماونيدقو د_حأ هيف اهقبسدمل ربظعةبب رعلاةمالاترهظ نأ ىلا

 ةثالثوأ نينثانيينانوبلا فتددءاذاةئيحلا لع رات ىف ريبمالبدمهنعلاقدةفتادهاشملاو

 روسص#ر يغاربثك اددع ب رعلا نمدعت ناك نكم !نبدصارلا نم

 راطقالا رئاسؤترشتناوةبساعلا ةلودلا رص عى عئانصلاو نونفلا َه راد عتسبا

 علا رون ىلا كلاحل !لهجلاةماظ نماهجو رخىلءاب ور وأ دعاس ىذلاراشتنالا اذ هالولو

 2 اذهانتقوىلااهشحوتواهتر رب رب ىلع نرمسال عطاسلا

 داعنا سابقل تانالرطسالا اوامعتسابرعلا نراه راتىف وديسةمالعلالاق

 قوسكلا اوبسحو ةيكلف اجايزاو اداصرا نومأملا نمز ىفاوفلاو بك اوكلا
 عيب زلا لادتعالا ىتطقناودصر ودحأاههف ىئطذم ملواهريغو بانذالا تاوذو فوسحلاو
 دصارملا اوأشنأوةيضرالا ةجردلا اوساقوج وربلا كلفةقطنم ليماو ردقو ىندرحلاو

 هأشن أ ىذلا مطقملا ل بج دص هو ىبموطلا نبدلا ارصن هأشن | ىذلادادغت هصرك ةديدعلا

 اشنادقوةعاسلا صاقرىأ ل ودنبلا عرتخا نملوأو هو ىكافلا سنون نب ةمالعلار صمب

 دص صو كنل رومت هأشنأ ىذلادنق رمسدصرك هريثكد صا صن رعلارب-غنوماسملا

 ةيضايرلا مولعلاب برعلا لغتشاوكنلر ومتديفحازىهكب غولا هأذأ ىذلا قشمد

 ىمهردقو مهتمم ترهظواكناكملاو ءوضلا ملعىف اوعرب و ةسدنهلا ىلعربجلا اوقبطف
 ةيماعلات ارظانملا

 ةيهامو ماسجألا طوق سنيناوق دودحاوفرعنيذلا ,همهاهخب راتىفرباردرك ذ

 ىونلال قثلا نيناوقاوفشتك او كالفألا تاك رح يا عب مان 4 _ءىلعاوناكو اهف بذجلا
 ةعاسلا لمعت سا نم لوأ مود ربالاتيباوعرتسخاو ةيزاغلا وةلئاسلاوةبلصلاماسجأ لل

 يفاسن رف روطاربمأ نامل راش ىلا دمشرلا نو راه اهادهأ ىتلاةعاسلاك نمزلا ةفرعمل ةقاقدلا
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 برحجن لثم كلربخب ملو اقح برا ةلاقم لوقأ ىتنا

 تكشف هلثمَو مبثللا نعو .انئاصدلض رعل نكوميركلا ىفاص

 هلبجب سلجم ىف ىنغلا نمامنو هديل
 ىباوج نم عمدتل أيش قفأ ىناصتلا ىلع مولي نماي الأ

 باهم نم ىلثم سبح ىفامو الهج بحلا ىف ىنموات ت
 تارتقا ىلع نيلصاودم ىوه كش رب غ ةداعسلا نم سبلأ

 تاعك ةمعنم ره رتسو فقفافع ىف ادو لان مرك

 ةمالس تخأاير و رفعج نبهللادبعةبراجو سفنلا ةمالس ىنغلاباو رهتشا نيذلا نمو
 سدلو ةريشعلا ملا عمج ىذلا نحللاةعضاو هلابدضتعملا ةب راج نجاّشو لطخالا ةيقو

 نيما رنباهف لاقىدلا ةقصم و رهاط ن هللا دبعةب راح

 ىبا نر هيسم كلاف نامقلا ةيحاو نأ ةقصس

 ناهرلا بصق ىدملاىبلعت دخل قدح لضفب نايقلا ىلع لصف

 دايز نوجا دصن اك  تارقكم ناسلا كل تدعم

 ىاثملاو :تلاثلا تكرحو ٠ انوص . تسنغ اذا 5 الو

 ىلادملا دبعوأ سوباقونأ ئنأ تلخ ىتح رجلا تب رمش

 نرايبلا ةجرت كانم نمو ىوالملا ىلع راسيلا لامجأف

 «« ىننلا نود نم لوأ ٠)
 نودقال [ هنيساكو نيمدقتملا تاوصأىنغو بتاكللا سن و ىغلان ود نمل وأ

 ءاممأو اهنحلم رك ذو مجعملا فو رح يلع اهتارو سنو اه :رصح دقو انوص ةنامالثو

 وأ ذخأق اصسا نموىناغالا ب اتكمهاربافلأهءاتكن فءارعشلا رك ذواهعاونواهةئارط

 ظ هيجدنسيهنب اوداج نعونابصالاج رفلا
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 جاجفلا ريصاعأىف . ىلقب تهكون نيح
 تابألا هذهدشرلا نو راهس اج ىفامول ىنغدقو .

 نزسحلاو محلا الإ كبح نلف ١ ١ تقلك د[ كتم ناس لل دعوا

 نسحلاٌك هجو ىسنب فيك الفيبكو نزحالو ال رورس كنيسنب ملا

 .::رمتضو لوغشم كلك ىلك ىدسج الوال ىلق كنم الخ الو

 ندبلاوحورلاهنملمكتىتح رق نمو سمن نم دلوت رون

 .# مالسالا ىف ءاسنلا نم ىنغ نم لوأ
 دق ماس ىنبةالومةليج وتآو رمل لهأ نم مهريغو فارشالا اهفلأب ناكو اليملاةّرع

 ةصب رو ةديلخ ناتيسامشلاو ةمقمقعل اهل مقعو ةمالسو ةءابحوة كْناع ناودبعماهنعدخأ

 تجرخًافالخدف لوخدلا الت نذأف اهلا ابهذ حمسلا ىبأن بك لامو دبعمنااهربخ نمو
 ىثدتب ادبعم لاف اهم ىنغالنالفىلا ةعقرلا هذ ثعيدبعملتلاقف تاببأ اهفةعقرامبلا

 تلاقفةلمجت أدتأف
 موأب نم ىتعدللف يىمه ءافلذلا اما

 موقتو ىث نيح . اعيجسانلا نسحأ
 مخر اهنم قطنم ىدنعءافلذلا بح

 مورصلبحلل ىهو ىضرتل لبحلا لصأ

 مربي ال نكسسم ءاد بلقلا ىف اح

 اسنرباهدنعناك نمتسلاو الن وطاسنر تسلوامو تساجاهااهرداون نمو

 هسأر ىلعاهعضت هرعش ةرفوذذادق علملا حيق ناكو عي رسنب!موقلا ف ناكو كلذ نود
 ةبعكلا برو ىلع ترب دلاق جب رسنب | ىلا سنربلا علباماف هتعلص ى رت نأ ليج تبحأو

 هلبج تماق مث هتعلص مق نمموقلا كحضو هسأر ىلع ةمسنلقلا عضو وهتعلص ف شكو

 مولا ىلعو ةيناعةدرباهقتاعىلعولب وطلا سنربلااهس آر ىلعو دوعلابّتب رضو تصقر و
 مسهنمدحاو لك دب فو ضد رقلاو كلامو ةثئاع نب ودبعمو صقرب ير سنب |ماقو اهلاثمأ

 اهعمموقلا ىنغو تنغفاهصقر وهل جبر ذ ىلعهب برضيدوع
 برضم بيش عقو قرافملا العو بهدي مل هتيلو بابشلا بهذ
 برم: دعد نارجحلا كندعنو ابحاص كريغ ندر تانناغلاو

 ا



 تا

 باير زب بقا عفان نب ىلع حلاوبأديشرلا نوراهنمز ىفنفلا اذهب ربتشا نمف
 نا دعب سل دنألا ىلا دادغب نم ل حضر او:قافو هيلع لعد ىبصوملا قاحسا ىبأل اذسات ناك هناف
 ةعدقلاةفصلا ىلع راتوأةعيرأ اذ دوعلا لزب مناكو هئماعارتخااسماخ ارتودوعلا ىلعداز

 اهنباطسوتمهعضوو سماحلارتولا ان هابلعدازىتح عبرألا عئابطلا اهبتلب وقىتلا

 ىنعمفطل ا هدوعهب ب ستك اف

 ةئاملا اوراتخانيذلا هو داوعلان اف هو عماج نب ليعامساو ىلصوملا م .هارب | مهنمو

 دعا و راهن ولاول داخل باتل روس

 ايسشولعتيالو بذعي و بر ضد ناكو اديلب همايأ لئاوأ ىف ناكهناف ب صوملا يهارب اامأ

 نمو ربمواضدُأ 5 ملعنو ى رلاىلا راسم هيف ع رب وءانغلا ل ؛لانهو لصوملا ىلابربف

 نالاقو عسب رلانب لضفلاج رخلاقع انعلاو أىريخأ لاق ةمادق نب رفعج ناهرداوث

 اهزيح نمدجو مفتايبألا هدهد نأر عشلالوقب نر ضح نم لكسأب نينموملاربمأ

 لاقف ليقث فيفخ نمانح اف ىنغف مها رباىصأف

 امالتس لامثلا عمهيلا ددرأف ةمالس بونجلا عم بيبحلا ىدهأ

 امايألا كحاوم الوادتو هبلق نمضنام كبلقب فرعاو

 اماهو كبلع هعمدأ دوج س هنأ .رشبأف هل تك اذاو

 امامذ طووأ ظفحت ثنكن ا هعومدلةجر كعومدسسحاف

 ص رولز زبر ضف ديشرلا ىد, نيناموصرب ولراز عمامون ىلصوملا هاربا عمجادقو

 مهاربا ىتغواموصرب
 ىلهج تيسنوىلطاب رصقأو ىل_ةع ةىلا غارو يلق احح
 ىلبح نعطقو ىننمرص ىلا ارزخْنكرتانناغلاتسأر

 نمىرضح نمير ولءدآ ايحاصوهيلجر ىلعبثو ىت>ديشرلانوراهبرطف
 ىنغدقو مهاربالءانغلاوةيهاتعل |اىبألر عشلاف هللا رفغتساو سلجمث هلكرسل مويلا كدلو

 ةيطابف اندهللزنأف هدنع رشد د كانه راج ىلا ب هذاملديشرلا عمةق ٌرلابناك اهني مهاربا

 ىبمف دئاقايفاصانسحر جلا نواىأرف
 جازم سندن مل افرص ءابهص ىنقسا
 جاجدلاتاوصأل بق جاد لبللاو ىنقسا

 . جارفنال هلك ىليلخ بهو ابأاي



 ه5 # م

 امهتانغ نف فو رعمامسربخوى ربكلاداع

 فيفطلالئانلاقفندق انيلون تاع مأاب
 مارهوامهدعب و ريهزنبث رح اامةيقو ردب نب ةفيدحاتنيقامس دعب وروهج عام دعي و

 نايقونارجتب جسملادبع نابقكلذدعي وث رحلا نب رجحا نيف متدنهو سدق نب دل ةنيق
 لوقباهفو ورمعمأ ان لاقبةنبقةني دما, تناكو رشب نبا معدبعةنيقو كلملادبع نبدي زب

 1 ْ رعاَسلا

 ' انيعلا اهارحمساكلا ناكو ورمعمأانعس اكلات ددص

 نب رس ىرضخلا اننيقوباب رلاو ةيبظادو ناعدج نبهللاد_بعاتنيق نايقلا نمو

 نقحلممألانبهلبج نايقوىدع نب سقنبهللادبع نايقءامسأو ةوهب واهتبحاصو
 تباث نب ناسحر عش نه انغ نمو مالسالا

 لوألا زارطلا نءفونألا مش مهاسحأةع ركموجولا ضيب
 هللادبءاتنيقو راصنألاةنيقو ماشهنب ورمعةنبقة“راسو بلطملادبعنءدوسألا ةنيقو

 مالسالا نقل نهرثك ًاوءالس نهللادبعىراوجو نيمسوألاةنيقو ىوزخلا ئاسلانءا

 نبارك ذدقو تاريثكن هرب_غنوك.نأ نك وهان دجوام هلج<اذ_مفتامر ضخ نرصو

 ةمقلعةب راج سأنم نونموتايمالسإ مت ايلهاجأ ركذ مل رخأن ابق ءامسأى تا رفعزلا

 حالص نب ةمادق مأد_ءدو مهاسمةنيقو ةدعسم نب و رم ةنيقةبد-ممو ناسح ب راجةدعسو

 ظ بهانمنب رامعةنمقةمالظو

 # لاجرلا نم مالسالا ىف ىنغ نم لوأ
 لبقو طسدىب رعلاءانغلا ىلع برض نملوأو سد وط مال الا ىف ىنغنملوأنا

 ةيمأى نب ةلودلوأ ىنغدقف دبعمو ضد رغلا وج رس نباوحمسلا نب ||,هدعب و رئاخ بئاسلب

 نيتيبلا نب ذههنانغ نموءاسنلا ىبعاوماعت ن#وهو سابعلا ىنبةلود كلردأو

 ضايمءاسنلا اهلقتقدح .. اهعفنو لاج رلا نع ةابحلا عنم
 ضارغأاهلينلءاسنلاق دج اوأر اذا لاح رلاةدئفأن اكو

 ونأوهوخأ رغصألاى ذمهلاو ربك ألا ذهلاو ةشئاعنءاوحمسلا ىبأنبكلاممث

 ريثك مهدعب ىنأد قوءانغلا لوصأ ءالؤهو قيتع ىبأن باودبعم نب ماركو عفانو عيدموةروبنط

 . هيفلوألالضفلا محل تلعج تانيسحت هيلعا واخدأوهتعانصاوقر وهباو رهنشا
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 ناىرتالأ اضعبابضعي ةقشاغم نم سفنلاعنمت نأىتبنيال نوطالفألاق ك'دلوحورلا .
 الت حارتساف ناحلالاباومبرت مهن ادب ىبعر وتفلاو ةلالملا اوفاخاذا اهلكت اعانصلا لهأ

 هسأر نينطهبجعب وهسفن توص نمنرطد وهوالا ناك امن اكدحأنمسيلو مهسفنأ

 وأ سلموا لك أمن ءبستةكةذلضرالا فسيل هناالات وصلا لضف نم نكت ملوأو

 ناملالابل صوتي دقو حراوجلا ىلع بعدو ندبلا ىلع ةاناعمهيفوالا ددصوأح اكن وأ ب رشم

  عانطصا نمقالخالا مراكمىلعثءعبتاهناكلذ نفةرخآلاو ايندلا ريخ ىلا ناسحلا

 ىلع اهءىل_جرلا ىكبيدقوتائيسلا ن عز واجلاو ضارعالا ب ذدلاو محرلاةلصو فورعملا
 فدو وبأن اكود ريمضىفهلثع وت وكلم لا معنرك ذنب وهتوسق نمءبلق قفرب وهتئيطخ

 هن اك ءاكب هيرو رسلا :ناكم لعجف ىنغلا هيفو دمشرلا سا<رضحالك ىغاقلا

 0000 ةرخآلا معئدب وكذب
 نمسانلادنعرثك الاوهو ر وظ# مارحوهام هنم - ماسقأأةثالث ىلا عامسلا مسقنب و

 تدسفو مهايند | وبحأو مهتطاو تردكتومهتاذلو مهتاووش مهءاعت بلغ نمونابشلا

 ىفايسال ةمومذملا تافصلا نم مهب واق ىلعو ,ماع بل اغلا وهامالا مهنم كلر خالف مدصاقم

 الاهل ظحال ناو هو حابم«تمىتاثلامسقلا  بادالاداسفوقالخالاءوسل اذهانئامز

 هسفنةلستلوأ ابئاغدي رك د ةملوأ ندبلاةحارا وح و رلا شاعتنال نسمات وصلابذذلتلا

 هللابح هيلع بلغ نو هوهيلابودنمهنمثلاة لا مسقلا  هعمساأع حي رتسيف نزح نم

 سو هيلعهللا لص رضح دقو ةدو# |تافصلاالاهنمعامسلا كرحالفهيلاقوشلاوىلاعت

 هنعتوبثموهاكفوفدلاعاممو ىنغلا سلاجم ضعب
 ةدئافللامامتا مهنم ضعب ىلءىنأت ءاسنو الاجر مالسالاو ةيلهاجلا ىف ريثكى غلاب رهتشا دقو

 # لاجرلا نم ةيلهاملا ىف ىنغ نم لوأ
 وهو دعس ن ةع زجو لحفلة .ةاعةيلهاملا ىفىنغ نملوأن ا ىلعتاياو رات

 ىنغوةدلك ىنبن نمثرحلا نب رصنلاو راطخ نب مامزو لحفلاو ما زح ن ةعيبر و قلطصملا

 ىحجلاو لك اندلا فأن باو بهل وأو حابر مهتف مالسالا اوقحلنذلا مهون ومرضحما مهدعب

 هبوب وأو
 «( ةيلهاجلا ىف ءاسنلا نم ىنغ نم لوأ »

 نامز ىف ةملهاهلا يفاتناك نيتأ سها امهو دامو داعب ةمله اجلا ىف ءاسنلا نم ىنغ نم لؤأن ا

١) 
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 اهضايقناكب واقل جاهتباو سوغنلا ىف ةرسملا برطلا تال آو ىتيسوملا عاممسا جتني دقو

 سأملاونرحلا ىتلاح دنع

 « بابسالاو برطلا »
 ( هيلاةثعابلا )

 ىدهالملابالو هد_حو ىنغلا صن سلو نزحلاوح رفلا نمناسنالا زفّتساامبرطلا

 قئار رظنملكلوةنس+لا عيضاوللدوجلارك ذلو ثددحلاو رعشللناسنالازفّتسي لد

 قارفلاو ىنلاوةءيجفلاو توملارك ذوف وخلا دنع ضرعدامهنمو ةقنؤمةقبدحو

 ْ نوبحناءاقلو ةمذسلاةلدلاو

 تلع الكو هسفن ىفام ىلع تا امو +_ةفاونامىلع ناسنا لكب رطمفءانغلا برطلاامأف
 ليدبتلاو صقنلاو للزلاو للا ىلع هعالطاوهيجعدام هلأ هن رط لقءانغلا,ناسنالا ةف رعم

 ةوال>ومالكلاةحاصفو ماظنلا ةدوج وفيلأتلا ئسحالا هبجعنالءانغلاب ملاعلا نالو

 لاقباملكل ةيفوّتلاو عطاقملادحو لصاوفلا ماكحأو توصل اةهاقنو قلحلا عضوم

 ريمازملا تاوصاكق واحلا راثوالا عامسل ب رطلا نملابجلا مدامه فذ ميسقتلاامأف

 ناومح لك ظحاجلا لاقاضنأت ماصلا ناوبلا برطدهناق برطلات ال ؟ رئاسو لوبطلاو

 ةيناسفنلا ناكر لا فلأتتقيسوملا تاكرح هيلأتب و ستلاالا برطد تماصوأ قطان

 .اضنأ ثدحيدقو سفنلاوةعببطلا ماسراراتوالاتاوصأ نال ةرسملاث عبي وبرطلا جوف

 تالآلاهثدحتام نسمات وصلا

 هلوفديف قورعلا فى رجب ومسملا ف ىرمس نسما ةتوصلا نا بطلا لهأ عز
 اوهرك كلذ نموتاكر لا فنتو حراوجلا هلزتهتو سفنلا هلوفتو باقلاهلحاترب ومدلا

 الأس نيح جاجحلا ةيلمخالا ىلل تلاقو برطد و صقرب ىتح ءاكبل ارثأ ىلع موني نأ ل فطلل
 الو ١) انتد هتعضوالو )0( اوهسهتلجام هللاو ىت اهءامش نمىأرامهيجمأو اهدلو نع

 ١) اةمتهنعأالو (م) اليغهتعض رَأ

 هجارخسا ىلع ناسللا ردقب مقطنملا نم قبز_ذفمعنلانا ةفسالفلاتمعزو

 ٠ هيلا نحو سفنلاهمق عرب طاف عمطة للا ىلعال حج رتلا ىلع ناحلالابةعمبطل | هّدجر خس اق

 لاتغسا و تلح !ذإ اهطنوامضوةأركاتلجلاقبو ضخ ااياقيف هتلجامىأ ()
 امك اناشحوتسم همولأ مل ىنعي (4) ادسافانبلىتعي (س) اسكنمىنعي )١( ضيحلا
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 هرثكر زنو هردق لغ_-انلامثناكو اب ونجوأامب رغناكو ايقرسث هلع فض وأ | رعو ناكو لهش
 لذرتساو هنزو فختساو ةأزههناىر وةأزه لل-ءجوةكحضدهنا ىرن وةكحض ض آو

 ها لهجساو هلضف ل قّتساو

 نوماسماهبف دهزوةرجبللريثاعلان رقلا :رمه.لاغتشالال فو معلا اذهعطقلا

 اوراصدق عارتخالاو مهنمفيلأتلا ةكلمنادقفو مهلعلهجلاةبلغلو لعلك ىف مهده رك

 طاطعت اةف آىهىتلاتاذلملاوتاوهشلا ىف فارسسالاو فرتلا بحر يغ مهمهءال نيد داع هلقن

 مهدائعتبلا ومألا

 ثلاثا لغنلا
0 

 ( قيسولا مع)

 ملاعنرمشنو تاحوتفلاىلاةيمالسالا ةمالا راكف أف ارصناالال اف لالحمضالا فد خأ

 اعقل عيت قالاب ءتنكمىت> ءارغلاةعب رمشلا ب ادآو نب دلا

 هيلع ناك نك 1 |[ 0 د نيرا را

 مهريغو قيس را نسحلاىب أوهرق نباو نموم لا دبعو

 رضاخل اردعلا لاحر راظنا نع تناغو مهتافل م ترثدن ادق نيذلا نيفل ملا لحاطف نم

 فورحو تامالعي ةءقمسوملا ةئونلاهمفاموس هى اطنالا نجرلا دبعلاباتك تدهاشدقو

 ْ (م) فرحاح ام ةماهل لعجو ةبب رع

 ىلع نوسلاح مهوبرطلا تال 1 عام نولضفن مالسالا كواموررعلا ءارشلا ناكو

 ةعبتملا ةقب رطلا نيعوهاذهو نسم ُثيدحوذامعاممىلعالا نولك ًايالؤءاعطلا دئاوم

 0 نآلابوروأ كوامىدل



 كا ير الا

 مولعي ااصتاومهسوفن نمابعقوم ىلعهتمهبلدّم_سد ايفارغجلل فب رعد عجأو
 ىفتوقايهلاقامناسنالابهقلعتملا مواعلا نمل ذريغىلابطلاو ثيدحلاوءارغلا ةعب رمثلا

 .:رك امألاءامسأ ةفرسعم نعرث اصيلا ىلوأ نم ىنغتسىذلا اذنمو  نادلبلا مجعم

 اهتارود سو ةمساوساب ماعلا راقتؤالا ىفسانلاو اهدقنتواهبغاقصأ طبضواهصحصدو

 نب رئازلاوجاجحلات يقاوم ىهام نك امألا هذه نم نالة_نالع لفاحنا ىف نسلألا ىلع
 نيسحلاصلاوءايلو للا دهاشمو نيعجأ م, ماعهتلاناوضر نيعباتلاوةباحصللملاعمو

 هذهتصقدقو نيدشارلاءافلخلانمة:ألاح وتفو نيلسرملادسسايارستاوزغنطاومو

 'ىنلا ةمسق ىفة عي رشلا ىف كح كلذ نملكلو ة”وقوانامأو ةونعواحلا_ص نك امألا

 تافب وتلا ةلاثاو تاحلاصملاو تاعطاقملا زايّتجاو جارحلا لوانتو ةيزجلا ذخأو

 اهنزح معلا قب رطىفم-هتافاذاءاىهألاو ةعألا رذعن الو اباهج ءاهقفلا عسدالتاعاطقالاو

 رابخالاو ربلا لهأامأف نيماسملاو ءالسالا دعاوق طداوضو ن دلاامّتف ءزاول ن مان الاهلهسو

 بغ راطقلاىلاض اي رلاةجاح نم سمأ اهّف رعمىلا مهتجاخ راثآلاو :عراوتلاو ثردحلاو

 واذ نأ لقىذلا'مهماعدقعمهنالءاف ثلا نءسأب دعب ةبقاعلا ىلا ىبشملاو ءاونالا فالخا

 مجتلاو ببطتلاو مهفتلا وةمكحلا لهأامأو مهتك نما رطسلب ةهجو لب ةدفصه نم

 مجمل اواهئاوهأو نادلبلا ةجزمأ ةف عمل ءابطألاهانمدق نبع هتف رعم ىلا م_متجاحر صقتالف

 الواهعلا وطب الإدالبلا ىلع نومكحال اوناك ذإ اهئاونأوموجنلا علاطم ىل_ععالطالل

 ةفرعمىلا علطتب نأ ب بطتملا لاكن موابعضا وءواهعلاقأةفرعمنودياماعو اهنوضقي

 مفشكو ةب رو رضاهطبضلا م-متجاح تراصفاهئامو اهتننم مقس وأةتكوااوهواهجازم

 ةروصداهانعمو انفارغجاهومسابتك ءامدقلا نمريثك ف نص كلذلو ةيفافاهقئاقح نع

 بدلا هأامأو امهريغواهئءاوهونادلبلا ةجزمأىابتك ن ورخآ فلأو - ضرالا
 دمتعموهءاعدو ىوعلادهاوشو همزاولو ىوغللا طداو ضنماهنالاهلا ,هتجاح كهانذ

 قو ربالرعشلا نافاهرذ ثيهمظن "ىلالدوقع نيب زئواهرك ذب هرعش ديج ةيلحن ىف رعاشلا
 لامرىلا ناخد و دوبهوءانهدلاو دورزو زجاحركذذب ىت>قوشال عماسلا سفنو

 ةيرقوأةب رق ناكو رسمنوأ اره ناكوءارخصوأ ءارعص ناكو لبجوأالبج ناكو داوهنا معز
 ناكو فصفغصوأافصفص ناكو ةضور وأ ةضو ر ناكو نزحوأ ان زح ناكو بعشو أ ابعش ناكو

 وأالهسناكو ةرحوأ ةرحوناكو ةخسوأ ةذسناكو داجوأ !دلج ناكو عقنتسمم واهتم



 ىزاثلا لصنلا

 خم
 ( ايفارغجلا لع )

 باتك اوجب رثناةيفمهلمع لوأناك-ف مولعلا نمهريغا وف رعاكبرعلاهف رعّلعلا اذه

 اهناولدتساو مهدي ىلعتمي ىتلاةيماعلا لامع الا لوأو ةم رعلا ىلا ةينانويلا نم سوملطو

 قيقحنهب وخأورك اًشنبى سوم نب دمثهن ماقاموهواهطي اوفر عوض رالاةب ورك ىلع
 لوطلا طوطخ دحأ اوساقف طيضلاب ةمضرالاة ركلا طم ةفرعملرابنلا فصن طخلوط

 ةفرعمو ضر الاةب و ركمبل تدثف ةفوكللات اطوىفايناث سايقملا اوداعأمثراجس لبس ىف

 اهلباق كلفلاتاحردنمةجردلك نا ا وتدثأو ةمض رالاةجردلا اوققح نذلا مهو طدحما

 نائلثوالممنوّتسو ةّمس ضرالاحطس نم

 كلابملو زوافملاو كلاملا ىفكلاسملا هامساباتك ل قوح نباعضوف نو ريثكهيف فلأو

 ةرجبلانمعبارلا نرقلارخاوأ ىف

 اهتزو وةضفلا نماهتءانصتناكو ىس ردالا اهبعنص ىتلا ىهتفرعةيضرأة رك لوأو

 . :سزىفلعدقو المعاق يقدامسر هنامز ف ضرالا ءاحنا عيجابف مسرققا ١4

 نك اسموهصاغوهصاعوه رحب وهرب وهموجضو هك الفا, ماعلا اهمفروصةطد رخ نومأملا

 نانوملاةئفارغج نماهمدقتامم ن.حأىهوكلذريغو ندملاو ملا

 نادلبلا ىلاسنلازيبقل ايفارغملابةءانعسانلاد_ْثأ نمد حلا ءاماع ناكدقلو

 نأفيلأتلا باب رأ اعدىذلاب سلا وهاذ هوم, هوؤر طقاسمولاح رلانيب قرفلاو

 نيبامي_عدقفلا تال الوطمىفجارخلا و رشعلاب اب عجارنموىرسقلاو راصمالا اورك ذب

 لاصنالا نمامفا رغجلاوهقفلا

 لحاوسفاشتك السابعلاق ثاولاةثعبك ةمصاقلا ىلا ءافا ا اهربس ىتلا تاثعبلا فو

 ىتلاهل_+لاو ةيمالسالاةوعدلل راغلملا ىلإ .٠# و ةن ماع هللأب رصتنملاةثعب و رزاغارخ

 ريك كلذ لك ىفمالسالانيصلاةوعدلةب رجه ه5, ةئس رغشاك ف دعب نيككىلاتلصو

 ايفارغاوأض رالا مر مع برعلار دقت عليلد



1 3 

 سمألا نا لامحلاو ندسبلا ريبدتب مل إعالو ىن_عمةحصانوفرعدالن يذلا لحرلاوأةيدابلا
 ' حلاصمباتك كاذ ىلعاليلد نكحي وةيحصل ا رو.ألا,نونتعب اوناكءوقلا نافق سكعلاب

 نظن هيلع علطملا ناق ماسشلا قشمدب ةخيسنهنم ةدوجوملا ىخابلادب ز:ىبأل سفن لاو نادنألا

 طغلا اذ هىلع هفلؤمهبتردقف تضم نورقذنم ب وتكمدن ا هبس الو مايالا هذه ىف بنك هنا

 نانك الا ربيدت باب  نادليلاوةب وهألا ريب دباب - ماسجألا معنا ةجاحلاب اب

 0 ماعطلارب دقت 8-0 قى لا تاقوأ 2 ماعطلا ة ةفصسباب 0 معطملا ربد كنس أن ب سالملاو

 :ّ باواالا رصقأب اتكلا 0 - لك ًالاتافض - ماعطلاناولأت يترت

 ةءوسدلاب ىدتسالو لقثألا لبق فخألا لع فاوملا لاق  ماعطلاناولأس يترتباب وهو

 ةوهشا | قتفمفداقالامءازج أ للك هناق لدا ضماخلا مدقق ل. هدعملاعخطلتو ةوهشل ارتفتف

 هاوسامع هب عطقنتفهملع ىلوتسهمل ا اهل مل ةعسطل | ناق واذا ١ مدقيالوهاوسامل نكي و

 نكي ملف هيلع تر صتقافاهربقدب تقلعد اذاةمضابلاه“وقلا ت”زاقع اوشلا ب ىدتسالو

 ماعطلا دعب بك افلالمعتس نأب حبو - ةدرابهتدعمت ناك ههدعب ئيثنمراثكتسالا

 هلبق مضونملا ليقثلا هتفخ قحلامل هدح أو ةعاس

 ةب رعثالاو ةيذغالا ب اتكو ةيناسنالا نادل لل ةياكسلا راضملا عفداضدأمهةك نمو

 :رتثلاابلخ داملءارهةنيدع لوّدقملا ىدنقرمسلا نيدلا سمج ءاكحأإلل

 برعلا بطىفثحلا اوا_صاون وقيمعلا مهتابس نماوقمفي نأق رثلا ءابطال ل بف

 هلاحلا مالت هدب دج مولع نس اسالا نم مهدادجأ م 2 قوفاوديشي ىت>مدقلا

 مايالا ىفءاب رهكلاب بيبطتلا ىلا ءهوصوناف اهؤاماعواب ور وأ ءابطأ لعفناك ةرضاحلا

 تبتك ىف لاو وتعجب غل ديالا مونتلاوحاورالا ا

 اراث  ابلخادىف جتلاوك روزي ائانو ريمد دز لاودبلا نموذج امل يد

 اهشاي رمتعي و لسكلاو ىتاوتلا لوعم اهوممدهف ةسيفن شاي راهناكرأ اوئيز وةنيك

 ' وزاح ىتح خذأب زعو عطاس.هجناهنم ملل ناكف كريغاهيلعىل اوتساف لمشفلاو ىهالملا هاردب

 اهنوستقب اوناكن ادعبانمواع ىهنم سقت انرص ىت-انطقسفاوقتراوانءلع قبسلا بصق

 اودلت ىتح بول لادجملا اذهاو ديعتو ح رصل | اذهءانباوددجتنأةمالا ءانبأاب كس ليفانم

 زب زعب دجيلا ىلع كا ذامو كإ»ىناوت نمو دجو دج نف ريغ رك ذداختاك مكر كذ



 تاه د

 هرك ذىدوبلا خيشلاهللاقب رصلا ف ناوي>كمسلا نمعونلا انهلباقبو

 ندبك هندب وءاضيب ةيحلهلوناسنالاهجوكههجو ناويح هنا روك دم اهباتك فىنب و زقلا

 ىت>ره سف تسلا هل مل رخل انمج رخص لجعل |مجح قوهو رقبل ارعشكه رعشو عدؤضا ١

 نمونفغلا هقحلتالفءاملاىفلخدي و عدفضلا ىثناكبثيفدحالا هليل سمشلا بغت

 لالا فهعجو لا زأس رةنلا ىلع هنم عضواذاهدلج نأهصاوخ

 م ةلديصلا لع )و
 فورعملا ىسع هيف اورهتشا ني ذلا نذهريغباولغتشا اك ةلدبصلا لعب برعلا تلغتشادق

 ىديهملا لجو راقنسةب راح ىرلا ىلاهجوتايح ىدوملاركسعمىفايل ديص ناكو شي رقىبأب
 اف تماعنار زيخلا نكت مواهعمبيبطلا روفيطج رخو ىموءعلماح ىهو نار ربحا

 ىض رعاافتلافو اهعم ن*زوجت عماج اع تثعي هلعلا عافت را تنستاماؤل جلا نمتقزر

 تلعفف كلذ ىف رظن» نم عبج وىديملا اركسعم فن دوجوملاءابطالا عج ىلعءاملا اذه

 انوقو ركسغملا لهن اءاغ نمةعامج تأر ف ىسعةمخ اهفرصنم فت زاتجاوزوجعلا

 هرظن دنعءاحللاقفءاملاىلارظند نأ لبق هزوحت نأ تهركفءاملارب راوق هيلع نوض رعب

 هلل اركشت دج ةنار ز.خلاربخلازوجعلا تلقنف مالغب لماحة أ صاءاما ذه ءاملا ىلا

 رو رسلا نمرهظأف زوجعل !تلاق ام هتريخأف ىدبملا لات راسو كيل اهمةدع تقتعأو ىلاعد

 ىلع ألا نأهماعأف زوجعلاتلاقاعهلأسو ىسعراضحاب ضأواهر و رمس نمرثك اكلذب

 ةلديصلا عاتمنماهفامو هتمخ كرتوهتمدخ مزاولب م سهأو الب زجالامءاطعأفرك ذام
 ىف ترك ذاكمدما اوعضو وهون ذهن .ذلا مهفةلدمصلا نف ىلءعريبك لضف برعللو

 ةهباشتملا تاتابنلا نيب زييقلا نع حاب ملع  فيرعتلا اذهب هوفرعدقوقباسلال صفلا .

 وأةيفد رخوأ ة.فيصا.مئاباهامزّةف رعموةيمور وأ ةيدنهوأ ةينمص|ثءانمةف رعمو لكششلا ىف

 نارهاظهندئاقو هضرغوكلذري_ غىلااهصاوخ ةفرعمو اميدر نماهدمج ةفرعموةب ومش

 كلرتشمامهنم لكوهب_ثأ جعلان ىناثلاوهبش أل معلا, لوالاتابنلا لعوةلديصلا مع نيبقرفلاو :
 رخالا ىف

 4 ةحصلا ريدب ىلع وو

 برعك_اوناكممنا مهر اضح مايأ برعلاعيرانب ملةفرعمال مهن و ريثكلا نظي



 هام

 عضوةطساوب ةيدصعلا مالالاو ع رصلاةاوادم ىف ىئاب ربكسلا كمسلا انيس نب |لمعتسا

 هلل صح ضدرملا (هوانتبهلبلصلا نمنيطد سثلمصوتو اح هئاقبل ءاملاىفكمسلا

 لمعتس ناكو ضرألا ىلءامهةلب ىت>انءزامهك اسما ىلع ىوقسالناكفةمظع ةشعر

 ءاطألا ضيوف فو نورك يىضرلا سكان نسب يكف ةلاوتاامايآ ضد رالكللذ
 ضاىمالا ءافش ىفهعفن توبث.اولاقوداع"رلاكمسلا لك أ

 نماهف ؛لرب ىف نهدالوأ نمل معا نمي نيقلب نك ةبقيرفأى ب رغ ءاسننأىو ردقو

 1 كمسلا اذهعوت

 رصيقلا نمز ىف نيفورغملاءابطالاد حأ شوغو سوينوبب ركسا نأرك ذو
 روما سوينيلب رك ذوسرقنلاءافش) كامسالا هذ_هنافصااناك ىنامو رلا سو رابط

 ليبقلا اذهنمارومأ

 هن رجو ةيدصعلا ضاىهالا جل اعمل ىعيبطلا سطانغملا نومدقأ الا لمعتساو

 سطانغملا كلذد_عيبرجدقو رش ء سداسلانرةلالئاوأ ىفىناملالا سونملس راع
 ( حجف ىانصلا

 اذاوةرارحلا ةديدثلاضارمالا فىنان ربهكلا كمسلان وامعتسدنهلاءابطأو

 ظ ْ اهتصاخت لطب ةكمسلات تام

 نانويلافدسب رون ةامسملاةِب رميا ةبب رحلات ا ىهدملا مساق تش ادقكمسلا اذهمسا نمو
 نونواسنرفلاو ودب روتنيتاللاو ىرران ةيئاب ربكلا داعرلاكمسلا ةعشأ نومس

 سشفيماركو ودس روتزياكنالاو لمن روت
 ىلع ةدحاوناتلتكوه كامسالا نمةداعرلاةفئاطلا هبت ممسىذلا نان روكلاا ز اهحلاف

 عالطاةتسىذ روشنموأةب ورغةبدومع دعو دع نمناتنوكم ةمجما ىناج نملك

 وخحنوهو ةريثك ةدصع طوبخو فاكمداهلادزاوتي ل ئاساهف ةيئاسغلضاوفاهنناياوزو

 هذه ىءاب ربكلا زاهجو ايندلا راحت عي جب ىفدجوت سانجأ ةعيسىلا تمسقاعو نب رشع

 نآلاعونصملا يتافلك زاهجهباشي كامنالا
 راح ىفدهاشهنا اثيدح ةعوبطملاةيناباملا هّتاح ر ىفاشاب ”ىبعدمشربمالا ةلودرك ذدقو

 ةايحهباتك ىفىريمدلارك ذومالظلا ىف رحلارينت ىتلاةيئابربكلا كامسالاتاهجلا كلت
 باتكو ظحاجلل ناويحلاورحلاو ربلا بئاجت بانك ك لذكو كامسالا هذه نعأ مش ناوبحلا

 يب وز قلل تادولخلا ناجم



 ال

 نا كف مهئابأرب نو رثك امك مهرب او رثكي و مواعلا نم ,هودافأم ىلع مهو ركسشي و مهمماعم
 النآس حج اثلاث  هتهابنوه-فرشسسا وناك مه وماعم كا ذكسف هنوك ب ساناك نب ونالا

 ملعتلا ىلعارج أ مبنم نوبلطدالواحلنيقحت ىلا نمةعانصلاهذهّلعتب نأدب رب نم ىلعا ول

 الو ةب رسشالاو ةبذ_غالاب ,هريب دنت نسحو ىذرملا ةا وادم ىف بيبطلا ده نأب جب اعبار
 عد رسساداح ضرملا ناك ناةيشعوةودغمهازعو لاملابلط مهتاوادءنمهضرغنوكت

 هب قطنالو«لعلديالوهقصتالوالاتق ءاودد> ال ىطعيالا سماخ لاح ىلا لاح نمريمغتلا

 ىشفي نابيبطلل جينبالاسداس  دحالةركذتالو لج ا طاقسالءاودءاسنلا ىلا عفدنالو

 نوكي نا بييطلا ىلع بم اعباس  اديعنالو ابيرقال هريغ هيلع علطنالو ضدرملارس

 عامسا نم عن الو مما ريكا ناوةاوادملا ىلعاصد حج ولا قاطو اكلا فيطل

 بيبطلل ئشالائماث  بيبحلاو ودعلاو ىنغلار ريقفلا نيبةاوادملا ف قرفن الوهم اك

 امم كلذ ناقذسنلا بسثنم رثك, النأو ءاسنلارك ذو معنتلاوذذلةلابالغتشمنوكم نا

 ةءارقب الاغتشا رثك أنوك,نأ بحاعسات  نهذلادسفي والوضفهؤلع و غامدلاب رضد

 ةلوادملاريثك ىضرملا عضاوملامزالم نوك نأ حن و هأرق ءام ظفحهمزابوبتكلا

 املارك ذتم ماو حال دةفتلا ريثك ءابطالا نمقاذهلاوةذتاسالا عممملا وحأو ,ه رومأل

 لع ل هنملْضفأ وه ن ”ىاردخاودروشملا ٠ نمفنأبالن اسحب ارتشاع 'هأرق

 لب هلجذ# لقحب سلام ىلا راشأن او رقأق حلا ىلا ه ريغ راشأ ناف ءابطالا نم دع ضد سه

 نوكي جالعلانا رثؤأ ىكلوسانلا ضعي لوقهرك ذأىذلا ل وق. ناثالذو ار دع هلدهع

 قفرب ءاطخلا عضوم ف رعواذكو اذك

 مض دقوهيلعا وفق وهمفا وتعب ند ابطالا لعىحامباتكلا انهىفرك ذدقو

 اهرييدتو ةعضرملابادآو اهتاوادمولافطالا للعناتك هملا

 *( ىتان ربكلا بطلا ع

 د_ةفديعلاةعدق ىهلب ةأشنلاهثيد حت سل ىلاب ربكلا بطلانجالعلاةقب رطنا

 ءاب ربكلانىذرملا ةاوادل هنولمعتساوناكو مألا نممهقبس نك مهريغو برعلا اهب تلغتشا

 + ةكلوملانالآلارف وتمدعل كلذو داعّرلا وأ اعرلابةماعلا دنع ىمسملاىبان ربيكلا كمسلا

 نم قبس نمىلاعجا ر لضفلاف نآلا ىهاك اهمال [نيسكتوةعدقلا رودعلا ىفءاب رهكسلل
 اهب ناسفالا ىنب عافتناودوجولا ىلا مدعلا نمةقيرطلاهذهزربأن ل ركسشلا بجو ملا

0) 



 باقل ذب

 # مواعلا نم بيبطلا هيلا جاتحم ام 9

 4 ”ةيرنلاب هاياصو 000 داك ف علادلا 2 ذ

 1 يب ولا ا ا

 مثوهام ضرملا فره نأض رملا صيخش ىفدءالهنأىناثااو - ةصاخلاو سنجلا نم

 جازم ءوس ماسقأ ةثالثىلا مسقنب وهف طيسلاامأ - بكسهو طيس نيمسقىلا همسقب

 اهريغ نوك.دقو ىج نوكردقف ىوار فصلاامأو ىوارفصربغو ىوار فصلا مسقنمف

 معلا س هعورف نمع رف بطلا نافةءيبطلا غءبيبطلا اهل جامي ىتلا مولعلا نمىتاثلا معلا

 ةسدنهلا لءىلا جاتحي بيبطلا نا لبق دقو ادجةل ل قابلا بيبطل اةجاحو ةسدنهلا ثلاثلا
 ع 00 ا عارم م 0 0 4

 ا ةيلاخك طك قتلو ل نام انيس نسا سيال 1

 اهضورعو نرادابلالاوح ف رعب نأ امب:اثو تاقوالا ىألهسملاءاود سل اصلا

 ملغلا دلي لكب سحب هايملاوةب د غالاوةب وهالا عئابط فرعيق بك اوكلاتاقاسمو:

 لمعتس نأ لو ا هوجو نم+يلا ب سبطلاة 00 مل عسماخلا

 قفاوم لكش نمدوعسلل احزاعرم ةلاهبفنوك.ىذلا بسأل : ١١تقولافف رات اءاودلا“

 مولعلا نمواهناصقنوةب وطرلا داب زىفاريثأت هتدانزو رمقلاناصقنل نا رعب نأىناثل ع

 اهصاوخ و نداعملاوابصاوخو راجحالاوهصاوخوتابنلا لعو ناحلالاو ىيسوملا لعاضنأ :

 اهتجزمأوةب ريثالاوةسازفلا لعوا,صاوخو تانانرماو '

 * ءابطالا أياصو )ع
 هللاب افراعبيبطلا نوكين أب <نالوأ  ةرسشءاباصولا نمييبطلاه بلا جاتحت امنا .

-_ 

 ناف رضلاعقاوم نعايهانريخلا الاعفيباقعلاو باوثااو داعبملاعأل ادقتعم «تمافئاخ

 اودمح نأ جب ايناث «بلعداةءالارح ملكلذك نكي مناقحاورالا ف فرمدتمسيبطلا
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 نيئمؤملاريمأيت قدصاولاةفهثاقب وهحالصب مبحالصفىب نيماسملا حالص ه.هماوقو

 ف ةنسحلامعأ هلو ايدوه ناكو اهتالضفو رميابطا نهوه نوجرن. اهمالس

 د مه ولا ةاوادملا 3#

 نال آو ىتيسوملان فب ةاوادملا اولمعّتسا اك شولابةاوادملاب رعلاءايطألمعتسادق

 نأدقتعي ناكو ايلوخيلاملاةلعهل ْض رع ناكدادغبباضد ىمناكلذ ىف ,مهرداون نذبرطلا

 ىشع و ةريصقاهفوقس تلا عضاوملا ديا ىشمالك ناكفادبأهقرافمالهناواند هسأر ىلع

 ةدمض رملا اذهىتب وهسأر ىلع نم عقب وأن دلا لمعالىت<هنموث دب ادحأ كرتءالوقفر.

 دحوأ ىلا هسهأىتهتناو ريثأت متاع لصح ملوءابطالا نمةعاججهملاعو هنمةدشىفوهو

 نفىفاعرابناكو كلذدعب مسأوايدوه اكو ىدادغبلا اكلم ن.هللاةبهتاكربلا ىبأنامزلا

 هناركفوهيدلد راضحاب عأف مولعلا ىف غلاب هماتهاناكو ةدوجلا ةباغففيناصنهلو بطلا

 سام ثه.ىيوتأف رادلا فتنك اذاهلهاللاقفةيمهولار ومالابالاهبأربب نأ ن كم عيش قبام

 ةمالعب مالغلاىلراشأو هعم مالكسلا ف عرشو هيلا لخداذا ضد رملا كلذ نأب هناماغدحأ

 دي رب هنأ اكهنمد_عد ىلع ضدرم لاسأر قوف هب رضيف ريبك ةبشخ' ع راس نأامهني
 حطسلا ىلع أ ىفان ددعم دعأ دق ناكو رخآ امالغ ىدوأوهسأر ىلعهنا مع زب ىذلان دلارسك

 هدنعىذلاندلاىربهناايلوخملاملا بحاص سأر قوف بر ضدق مالغلا كلذ ىأ ر ىتمهنا

 هدنعىذلامالغللاراشأو ندلا لج هملع ركسنأو هعممااكلا ىف ع رمشو ضرالا ىلا ةعرمسب

 مههنمك < رأوندلا اذهرسسك أن أى دءالهتلاوهللاقوهيلالبقأف ضد رملالعريغنماصعلا

 حطسلا ىلع نم ندلاب مالغلا ىرك لذ د_:عو عار ذوب هس أر قوفاهي برضو ةبشخلا راذأ

 هوأترسك:لاندلاىأر و ل_ءفام ضن رملا نباعامافريسكتف ةوظعةجرهلتناكف

 اذهوهتلع نمهدءى راربثأت مهولا هيف رثاوهسأر ىلع ناكىذلا وههناك شد ملوهايا مه 00

 مهتاوادم ىف سونيلاج لثمءابطالا نمةعاجل كلذ لاثمأىرحدقو ءاودلا ىف مظعباب

 راصتخاواراهاهئافتخاو اليل لك اوكلاروهط تاتكس تكلل نمهلوةيصهولار ومالاب

 ٠ هتيهامول قعلا ف هلاسروخرشتلا .



 تال

 فاكلا رئاس اوقلاوبايشلانع 22اوجر خه لجد ىطاشب ديغ برسو
 قدسلا_ءرعرجيىف درحرد مبعجأ ءاملا ل طسو مناك

 ىف ىرصتلاديج لضفلاءاروهب مناك (سيجر وجنب عودة نب |ليئاربج)
 نب ى < نب رفعج نص صام هنا ناجج رتاانومفلاقءافاخلاد_:ءامطح دل ادمعس هاوادملا

 ضعب ىف ناك الوهتجلاعمو هتءد_خىل وت نأعو شيت ىلاديشرلا مدقتكمرب نب دلاخ

 ليئاربج ىنباناهللاقدبلا نسح ا وهمرك أ ارهامادبط ىلر ات نأ دب رأرفعج هلل اقمايالا

 ءىرب ومانأ ةثالثىف هملاعرضحا لوم رضحألاقفهلك اشي نمءابطالا ف سلو ىنمربمأ
 '  ديشرلا ةيظحت طم مايالا كلت فو ب رشد و لك ًايهعمو ةعاسهنعربص»الناكو رفعجهبحأف

 عفنالو ناهدالاو عرقلابامنوملاعبءابطالاو اهدرابتكع القط سنمتيقبفاهدب تعفزو

 نباوهو رهام تيبطيلرفعج لاق اهتاعيةينصلا هذهتمقب دقرفءلديشرلا لاقف كلذ

 الو هراضحاب صف اهجالع فة لمح هدنعلعلف ضرملا اذه ىفهبطاختو هوعدن عو شتت
 نخحسأو راحلا درب أل اهقف بطلا نم رعد ئمىأ لاقل مئاربج لاقكمساامدمشرلا لاقرضح

 ةباغ اذ_هلاقو ةفيلخلا كصضف عبطل ا نعج راما بطرلا سدأو سيايلابطرأوةرابلا

 ىلع طخغس ملناليئارب_جلاقفةمسدلالاحهسلا حر شمس طلاةعانصىفهبلا جاتحتام
 لمعأ ىتح عيجلاة رضح انهىلاةب راما ج ردت لاق ىهامو هل لاقف هل مح ىدنعاهلف ىالوم

 اهآر نإ->وتج رخنةب رالا راضحاب دسشرلا صأف طغسلاب لجعتالو ىلع لهمتو هدب رأام

 ةدش نمو ةيراجلا تحزتافابف شكت نأ دب ربهناك اهليذكسمأ و هسأر سكنوابلا ادع

 ليئاربج لاقف اهلي ذ تكسمأو للغس أ ىلا اهدب تط ب واهؤاضعأت لسرتسا جاعزتالاو ءابحلا

 بجعف كلذ تلعففةرمس وةنعالدب ىطسدأ ةئ راجللديشرلا لاقف نينممملاريمأايت ئرب دق
 ءابطالا عج ىلع اسر هلعج وهسفن لثمهبحأو هل هد هل ضأوهب دب نيب ناك نم لكودمشرلا

 ”ةكرملا قبقر طاخ ةعماجلات قو اهئاضعاىلاسصنأةب راجلا هذ هلاقسسلا نعلئسالو

 عيجب نوطب ىفةلضفلا تدج ةّتغب نوكستعاجا ةكرح نوكس نا لجالو ةرارحلاراشتناو
 هلو ةلضفلا تلا و امترارحتطسنا ىتحتلتحءاق ابلثم ةكرحالا الحي ناك امو باصعالا
 نعسبطلا ]بألا قرع واهلا دبا نا قم لاو دش اب هبخأد ريثكر داون

 الا وعر ل لازال ديكر نإ هد ادي وسام اانشنو لن |ةسامن دبع
 2 اريثك ءاعد فقوملا ىفهللاتوعدهللاق يعأالفيكو ىديسايلاقىدنع كمت ص تماع

 ىتدب حالص نكلو منلاقف ىذهنا اولاقفىلوقمت ركن يسع لاقف مئاهىنبىلاتغتلا
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 ظ هناضيف ءايأىف لينلاراصىتمءىلتت ضرألا .
 لصفلا ىف ةءادر نادبالا ف لعفتت ناكن او رمدم ضرأب ىنكسلااضدأ ل ضفد-فو

 وحنلا اذه ىلع ني سالابف ىنكسلارثؤد نأ ىتبنيفرصم ضرأاءأ - هلوقب رشعسماخلا

 اهنم رصعي نادي الل ضر عد ىتلا ضا مالا نا اناقد_قو ( باتكلا قهرك ذقبسامىأ)

 قالخخالا تك قلبقاك امتاوادم نكي سفنلاق الخ أن ااضدأر هاظو الاوز نع ام .

 ريغ ةفعيض مرو رشنال جالعلل ل وبقلا ةسعن رس نبب رصملاسفنأر و ثنا ىلعو
 ةراعلا ريثك م صم نالفاضدأو لاو لا لهسر صم ىبكسلا هلجأ نمنذاهر كم اف ةيعصتسم

 ىاذا هانكسف عبطلاب فد مناسنالاو اندمت رثك !ىهواهلاح ىهىتلا عضاوملاو سانلاو

 ماوقىفاهلا رطضد ىتلا ءايشالا نماهفدح امة رثكل لضفالاو قفوأ همئالتىذلا عش عضاوملا

 نع موفعضو مهس وسن نمىلا اهأ سفن آن وكسل برخلا 1

 ةريثكسى ساكملافةعفت صاهراعسأت ناك ن اورد نأى بنت رص ىنكسلاةدابلا

 ١ ىلا رضدالام هيطعي هنا »لعب حي ضد ص ىلا بيبطلا ىداذا كسحلا ىفهمالك نمو

 الوأثدح طلخ ىأ نمف ةرعينا اوهضرملاةفرع٠ىنعمو كلذ دنعاب+لاعمف هّتلع ف رعدنا

 هجلاعد مثوهوضع ىأى كلذ دعب فرعن مث
 ىومفانلا باتك_ مادذجلاجالعىفةلاسر و بطلا فلوصالا باك هفملأت نمو

 قيضىف ةلاسر وتابجلا ىةلاسر  ليفلا ءادجالعىفةلاسر  بطلاةعانصةيفيك

 ءاضعالا نمدحاو لك نأىف ةلاقمو ةمعيبط طوطخو طقن دوجولان ا ىفةلاقمو سفنلا

 عملا نم قفوأ ب تكلا نم مولعلا لمص نا لئاقل اوهو هل لك اشملا طلخا نمىذغتي

 ةحلاعملا نسحار وهشم ابيبط ناك غئاصلا نب ىلجنانب دم دي , ؤلاوأوه ىرتنعلا

 ىفهمالك نمواهري_غوةمكحلا ىف ريثكر عشهلوابب دأاةوسملف لضفلار فاو رييدّتلا دمج

 باوشلاو أطخلا ىلا لبلاةمزأ نوداقيملاعلاك ب رتةملقعلاةمكحلاناىنيلاق ةمكسحلا

 دسحلاءاذغلاملاواهلاجو سفنلاءاذغةمكسحلا  ةفرعملابالا قيفبالناركس لهاجلا لاقو

 هنعساتورجلتا كل رت نيح لاق دقو هاب عنو هلاك متوهصقن لا زءرلاعمجا فهلا
 راعلا ةسخامجلا تكرت ىمسج 2 اكيننم ركحفلا رانو اجلا ران
 , ىرابلا ةمكحهنم بلس ركسلاو ٠ اهبراش لقعىدص:عبطلابساكلاو

 نيبامقرفلا ىفةلاسرو ملاعلا ةكرح ىف ةلاسر وبطلا ىف نيزاب رقا بّتكسلانمهلو

 لزغلا فهرعش نمونامالاو رفكلاونامزلاو رهدلا



 بسا "رغب سس

 كلذل بطريف قحلا لاصتلابة ريثك تاب وطرهندايزتاقوأ ىف وجا فه نم ىقترب وفي رح لا
 خاسوالا نماهيفام لسة فرمدم ضرأ ىلع ضافربنلا اذهدازاذاو في رملاو فيصلا نسب ٠

 كلذب بيبطلاريش ) عياقنلاهايموتابذلاوماجالا لوضفواه اب زأوةبناويحلا فيلا وح

 رادقءاهننطو ضرالاهذهبارت نمهطلاخدقوهعم كلذ عبجذخأ (تاعقنتسملاوك زبلايلا

 لبق نمو تاعقنتسملا فىف رتىذلاك مسلا هيف ضابو (اهتقرىأ) اهنفاضم لجأ نمريثك
 دقوىتلا عداقنلاو ؛لربلاهامم نمهطلاختامة رثكل اريثكر ضخم هتدايزل وأ ىف هارثكلذ

 هل زنع هرعأرخ آريصي ىتحر كتي مئاهنفعت نماهنولر ضخاو بلحطلاو ضمرعلا اهلا عّمجا

 نماذهوةركنمةحئار و ةكوهساحلةجزإةب وطر وريثك نيطءانالا ىف عمجا قصاخاوةأجلا

 نفعتلاىلاهايملاعرسأهناسونملاجو طارقبأ نيب وهنفعوءاملا!اذهةءادرىفءايشالادكوأ

 ةباغع ىف وهو رصمض رأ ىلا لصد نأءاملا اذهنأش نموراطمالاهامك سمشلا هتفطلءام

 ىفكلذداز رصمض رأت انوفعي طلاتخأ اذاق نادوسلادالب ةرارحّةدش نمةفاطللا نم

 تابنلاو ناويحلا لوضفنافاد_جريثك ئيث كمسلاعاونأ نم4بفدلوتب كلذلوهتلاصسا

 كلذ لاق كامسالا هن هنوكتىف داومابعيج ريصضنكمسلا ضس وءاملا اذهةنوفعو

 دلولد. نفعت ئيثلك ناقسحللرهاط عئئاض.أكلذو ناوملا تانك ىف سلاطوطسرا

 نماهري غوت راقعلاو نيءاعثلاودودلاو رافلا نمدل اوةءامراصاذهلو ناودحلا هتنوفع نم

 ةرارحلا رصم ض راىلعبلاغلا جازملا نا نابتسا دقو  رىصمض رأنا ريثك ماومللا

 دنعرصع ليثلا ن وك, امأدرأو نائب دراهءامواهءاوهناوةريثكء ازجأوذهناوةب وطرلاو

 ىو بواقي هتيفصت ىف لابن وءاملا ىلغي نأ ىتبنمف كلذ ىلعو هتكرح وقود دءوهناضيف
 اذهلو دربلا لماك:دنعةب وطىهنامنمنوكت امدوجأوهتجو زحل هدامرئاسو شمشملا

 جيراهصلا ىفهنرخ مهنم 'هريثك راص ىتحهانملادوجأةب وطءامنأةبرجتلا بنون رصملا فرع

 ربغتب نأدءال سو زن اءاملا نأش ناك ةل> ىأى بع نكلو

 هعم بلد هنالدتدايزةكر رح نمو فصلا نم زىفهتكرح فوقو نمةحنان لمتلاءامةءادرف

 دشأ هنايرحاجف ىتلاعضاوملا نملينلا ءامقسينأ ىجبنب كلذلو تانوفعلاو راذقالا

 لب اع رجالا وكلاب فورعملا عضوملاةاذاحم طاطسفلاب هلاثم لقأ اهفةزوفعلاو

 ىنسيو ةزيجل
 ضرالا هجو نماهحاوضو هرهاقلا هايم ب رقلهنم_:رشلل حلصدالاهءامناقرابالاامأ

 حاطب نألو امئيث ضيحارملاةنوذعنممشرلاب اهلا لصينأ ةروزض بجو اهتفاضسعم



 ا لا

 اددبم ىسمأ ردلا لثكقطنو (اظنم ىعضأ ردلاك سم اهل

 راقعفلألا ىف رات هامسةدرسفملا ةبودألا باتك  ةحصلا ىفةلاقم هتافنصم نمو

 ىفةلاقموةبكرملاو ةدرفملاةب ودألاباهتاوادمو اهتمالعواهءابسأو ضاسألا ىف باتك

 ةرارحلابهندب نم لل. لزب لناسنالانأةلاقملاهذهىفليلعتلا نمرك ذوتوملاةرو رض

 نيسسلا نيذهم ءانفلا ىلاهتءاهتتنناك جراخلا نمئذلا ءاوبلاةرارحب وهل_خادىفىتلا

 تالملا كارداوتالاك ةمناحو رلاذإةمنامسحلا ذالملا نمذلأةمناحو رلاذالملا نأىفةلاقمو

 رخأمال 1 ىفتعقوأت دا ز ناو ةصاخ مال 1 عفد ىهام |ةينامسجلاو

 ةفسالفلارابكن موه  ىرصملا نسحلاو:أر فعج نب ىلع نب ناوضر نب ىلع بيبطلا
 ةتسرمعلا نم غلبامد نع مولعلاببيبطلا اذ هلغتشا انارف هوب آناكوءابطالاو مالسالا ف
 ناىلا لعتلا ىلع بكسنم لظون رشعلاوةسملا نسىف وهو بطلا لعن ىفأدتباوتاونس

 رصق طخىف ةميدقلا رصعابمافأ ىتلاهراد نكسد ناكو هرمع نم نيثالثلاوةبناثلا غلب

 ةدوجومةي+اهذه ) نآلا ناكرالا ةءدهم ىهو نامزلا نم ةدمدمماب ترهنشاو ةعمشلا

 ىلع درا ريثكهثح دنع قلخ ةعس هيف ناكو ( مودلا باغ مسالا اذه ةفورعمو ةمدةل ارمصعع

 ( ةرهاقلا لوامىفةرهازلاموجلاباتكرظنا ) هتفرحباب رأ

 ءامو رابألاو لمنلاءامننميرّشلا فث علك ةيصصلارمصءةلاحىفسيبطلا اذهشح

 اهمةمئادلا للعلاو اهبلع ةدفاولا ضا ىهالا ىفوامب دقرمصم ىف هل معتسم تناك ىتلا ع رابصلا

 راب لاو ليثلا ءام ٠
 اهضرأ هيف فصوو رصمضرأب نادءالاراضم عفدءامساباتكبيبطلا انهعضودق

 رصم ضرأب ضرملاوةدصلابةطملاةئيسلا ب ابسالاوامدلوتءاموائاوهفالتخاةفصو

 ةضملا اظفحو ةدقاولاضارمالا ئاسو ءايولانابسأ ىلع وقرلا فوت ٠
 ءاملاو ءاوحلا حاصد ايفو نادبالا ريب دنةف ص ىفو هلعف نأ بيبطلا ىجبنامفو ضا ىهالاو

 بّتك الصف رشعةس+ ىلاهمسقواماعةدفاولا ضاىمالار رضي عف دبامفواهءاذغلاو

 ىتأنام رابآلاو لمنلاءام نعر شاع ا لصفلا ىف

 دالب ىفام ل سغدقو رصمىلاري_كمن نادوسلا نم ريثك ماب رع'ليثلاناامع)
 ىلابونحلا نماهطسو ىف رصم ضرأب ارام قشدو خاسوالاو تانوفعلا نمنداوسلا

 لصف يف هندايز ىبتنمو فيصل لصف ىفرهنل اذه ةدايز أد بمو مورلا رب فبصي نأ ىلا لامشثلا



0 

 «( اهنمو اع ظ
 ىداعننمرظناف تيداعزناو ىلاوت_:رمرظنافتنلاواذا

 ىدابملا ىف رظناقءامشالا نم ىهانتلاامفرعت تيبح أن اق

 د« هسفن ةلودلا نيمأ دشن أد قو ل

 لزالاىفناك امف ةقيقخلانع ابعنع سانلاماماباجح الول

 للعلاولولعملاىفةقيقحلاىتح هبلطم زع ئث لكت كردأل
 * لزغلا ىف هلو ع

 اطلغ هثادحا وأ ةعيبطلا نم لالخ نع لاخلا داوس نيس ال

 اطقن ههخفى هيجاح نوش  صىرج نيحرب وصلا مف امناو

 ىفباتكو ةبكرملاوةدرفملا ةبودألاىف نيذابرفالا باّتك ةروهشملاهبتكن مهلو

 ريغلابّتك نمهانتقا ىذلا ريغ دل ةناماوحن هتافل ومددع غاب دقوة.نطابلا ضا ىمألا

 اننفتمةيمكحلاا مواعلاو بطل | ةءانص ىفهنامز دحوأ ناك - ةفيلخو أ نيدلادمشر

 ةيعرشلار وم اللابطاومىخرملاءانو ٌورةاوادملا فمطل ةجلاعملا نسج ب ادآلاو مولعلا ف

 في رلا نمةأ ص اهيلاتءاجدنا هرداون نموةب رصملارايدلابءاقأو هو.١ ةنسددلومناكو

 تبيع دقاماواهدلو لاحهملا تكف ضرملاو لوحنلا هيلع ل غدق ناشوهواهدأو اهعمو

 ناكوهب وكر لبق ةادغلابهيلات ءاجدقتناكو اماقسأو الو الإ دادزبالوهو ةاوادملا نمهمف

 لخدداهمالغللاقهضين سي وعانبفهضين سجوهلاح ًارقتساو«:!ارظنفادرابت قولا

 هنولري_هنواريثك اريغ هلوقدنع باشلا اذ ضبنريغتف ءىلعارلعجأ ىتح ةمج رفلا ىنلوان

 هللاقو مالغلاج رخأام دنعو نك استف كلذ دعب هطبذ سجن مث اقشاع نوك نأ س دخل اضدأ

 ٠ ىأتلاقفقشاعان_هكن.اهتدلاوللاةفريهددقاضنأ هدجوف هضين سج ةمج رفل ا هذه

 ْ ةيجرفابهساةدحاو سهتلاو ىالوماي

 ةعاج نمهريغ ىلعاه ْرِيَمبَو ريثك تاياكحو بطلا ةءانصلاعأ ىفةريثكر داون هلو

 هرعش نموابيدأ ارعاش ناكوءابطألا
 اديقمداؤفلا روسأمنم بحلا 2 ادهسمتسقن دقوا ىلملخ

 ادب اذا رعش ليل يف امسالو اههجو ردبلالجخ ةاتفسحب

 ىده امو لضأ هنم ابجتاوف ةحالم لالا هواهم تالض



 دس الهه تن

 اعاونأءاودالا نمكيلعريثب واعادصك ثرويفافرصدب رشتالو هاهشأ هب ذعأو هُو ها هقرأو
 لافرقنلا مب نتجا ولك للاكل مها ملادب دقلاو ىتفلا ناضل ا لاق ل ضف أن احللا ىأف لاق

 ىضقناو تلو وتربدأ اذا ابكر تاواهناوأنيحو املابق !ىفاهاك لاق هك اوفلا فلو قتاخ

 افلاقهسأرىس ءاملابرشتيح ملص [لافوهاسناسنالا ل! لى ا
 ءامداوسلاو حش ضايبلاف ءامشأةثالث نممكس لاق نينمعلا ف ىذلارونلا ان هوه

 ىهوءادوسلاةرملا عئابط عبرأىلعلاقندبلا اذهعبطولبجمكىلعفلاقعررظانلاو .

 بطر دراب وهو معلبلاو بطر راحوهو مدلاو ةسداية راح ىهوءارفصلا هرملاوةسدايددرأب

 مو ضرع مو برش ملو لك أي دحاو عبط نمقلخول لاق دحاو عبط ن منكم ملف لاق
 ةنالث نف لاق نالتتقب نادضام_.مالزع ملاغامبلع .رصتقا ناك و ل نيةعيمط نذلافكلبع

 صاوهمالكبى رسكب جيعأةمايقلاو لادتعالاوه عب رالاق فلاخو ناقفاومحلصب لاق
 ةر واحلا تانكس تكلا نمهلواهرك ذ ىلع رصتقن ةريثك حتاصن هلوول_صءاطعأو هني ودّ

 ناو رون أى رمسك نيب وهنبب بطلا ىف
 ةعانص ىفهنامزدحوأ ناك هناقذساتلا ن|ةلودلا نيمأ اضدأ نب روبشملاءابطالا نمو

 ارصتمةمسرافلاو ةمناب رسلا ف رغب ناكو ةروهشم فيناص:هلواهلاعأ ةرسثايمو بطلا

 ىتاعملا نس>فرظتسمرعشدهلو ةءب رعلاةغللا ىف
 ىفمأىه ةايحلا ىفاهلهأ ف رءبالة لوم ةأسهاهملات رضحأهنانطلاىقمرداوتنخف

 ىلااملقنب صأ مثاريثك اعباتتمابصا ملغ ءاملابضواهدب رج ىمأفءاش نامزلا ناكو تاما

 تدعقو تكرحو تسطعفةعاسءارفلا فان صأ,ترثدودالاودوعلاب رد دقء ىفد شلح
 نمزىف امد قر عن فزنم لج راضيأ هيلعلخد و  اًهزنمىلا ابلهأ عمةيشامتجرخو

 عمريع_ثزبخ لك أبنأسعأفق ضرملا اوفرعي فا سفن نيس اوناكو هذيمالت لف فيصلا
 هماسمو ق ردقهمد نا لاةفّدلعلا نعهباحأ هلأ ف ريف مايأ ةثالث كلذ لعفف ىوشم ناجح ذاب

 هى. ةنسدادغب ىف ىفوتدقو ماسملا فيشكستو مدلا ظرلغتهنأش نمءاذغلا اذهو تدفن ادق

 هراد زيلهد ىف هدلو قنخ مثةدمىتب وهدلو ك اذ عبجج ث روفاهل ريظنالةريثك ابنك ف اخو

 هنوم لبق لسأ ةلودلا نيمأ ناكو بحاصلا نبا دجنا راد ىلا الج رشعئنالعدتلا لا
 اهنمدلد وط ةديصقب فب رشأا نبالضافلابيقتلادمسلاهحدتم|دقو

 دانزلا رجح ىف رانلا لثك ىداؤفىفكو<قاوشالاىرأ
 ىدالب ىنظفلت جلا رحل تداك الارك ذهب تعلو ىتن
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 هسا 8# كن

 هب دب نيب فقواماق هلع لوخ لاهل نذأن او رمشون أ ىرمسكى بع لخداملهنا كلذ نُخ

 ىبارعأ ألاقسطلالاةكتعانصافلاقىقثلا ةدلك نب ثر حلا انأ لاقت نأ نمل لاقابصت:»
 فعضواهلهج عم يبطي ب رعلا عنصد اف لاقاه راد ةحوب واهممص نم من لاقتنأ

 ابلهج حلصد نمىلاج وحأت ناك اهتفصوذه تناكن اكل لاا مألاقاهتدغأءوسواهل وقع

 زيع وه سفن نمكلذ فرعب لقاعلاناةاهج اش ءأل دعب واهنادبأ سوسد واهجوعموقيو
 ف رعت ف يكف ىر سك لاقهسفنل هتسامس نس ابلكءاودالا نعز رتح وهئادعضوم

 قرت ةيحلاوىواديفىئانب لفطلا ناق لهجلا ىلا سنتمل معلاتفرعولواماعهدروتام

 لكف مف قزرلاةمسقكه دابع نيب همسق لل اعد هللا مسق ن ىلقعلا كلما األاقمىواصف

 كلذو مزاحو زجاعوملاعو لهاج ومدعمو رثءمهفداز وموق اه صخو ب اصأ هته سق نم

 نمكبجعي ومهقالخأن مدمحت ىذلااف لاقمثهمالك نمى رسكب جتأف ملعلازبز علارب دقت

 ةغيل نسلأو ةعصفةغلوةئررج بولقو ةبخس سفن أك لا | مآثر حلا لاق مهاياجسو مههذم

 مارملاةعبن نعمهسلا قوص مالكا .بهاوفأ نمقرع ةفب شباسحأو ةدعح ناسنأو

 اونراضوب دل ىماعطلا اومعطمنيعملا ليبسلس نمنيلأو عسب رلاءاوه نمبذعأ

 نورقالومهمرك الدبالو مهع رح حابتسدالو ه زاح ماضدالو ره زعماربالبرحلاىفماحلا

 ىوحسأق ىل_ءقكإمالو ةقوس ه.ذاودالو د حأهب ساقنال ىذلا مالا ثاذلالإ مان كلل لضفب

 هتدجوىنا هتاسلجللاقوهمالكع مسا ههجو ىف للا ةضاي ر ءامى رجوا اجى رسك
 هتمكحأ نملقاعلا اذكو اقداصهظفل نمهدر وناع واقطان مهلضفب واحدامهموقلواحجار

 بطلا ل صأ افلاقكيهان لاقسطلاب كلرصب فيك لاقف سلك سولجلاب .ىمأمبرامجلا

 لاقىودلاءادلا افلاقتدصأ ل اقن ديلاب قفرلاو نيّتفشلا طبض ل اقم زألا افلاقم زألالاق

 تدصأألاقةب ربلا فوج قعابسلا كإ مم وةب ربل ىنفن ىذلا وهو ماعطلا ىلع ماعطلا لاخدإ

 تمقسأ تال ناوتلتق فوج لا فت يقب ناةمحتلا ىهلاقءوادألا اهم لطصن ىتل ا ةرج | اف

 ةيمطسفنلا وهيفمغال اودع مون ىفلالهلا ناصقن ىفلاقةماجحلا فل وقتاف تقدص لاق

 هلخدناللاقءاجلالوخد ىف لو ةنتافلاق كودءابب مهوكئجافي رو رسلةزك اسقورعألاو

 قفراو انابضغماعطلا ىلع دعقتالو اناي رعلمللا مقتالو نا ركسكلهأ ىشمالو ناعسش

 لاقءاودلاىف لوقتافلاقكمونأنهأ نكي كمعط نمللقو كلابل ىخرأ نك كل_سفن

 ةلزنع ندبلان اف ه ىحأ ماكس لبق هعدرب اع هعسحأأ ءادجاه ناف هبنتجاف ةدصا !كتمزلام

 هنهأ بط [لاقرارمشلا قلو قتافلاق تيرخاهتكر تناو تر_عابتلصأ نا ضرالا



 خد ْ :

 ديلاوملاك ةبكرملاو رصانعلاو كالفالا نمةطيسلاماسجالالاوحأةفرعمهتعفنمواريغتم ٠
 راجحالاو ةجزمالاس ئارغو ةبمجعلا ثداوحلا نمكللذ ريمغو وملاتانثاكو ةئالثلا

 لع  ىهوةرشعىلامهضعبو عورفةعبس ىلا علا اذهبرعلامسقدقوناويحلاوتابتلاو ٠
 الطب_الببطرة  الصدلة  التباتوخواصه  الكمماء  الفلاحة  الفلك 

 قيسوملالعةيلعميطعب دا زدقو نداعملاوراجحالا صاوخ  هسارفلا .

 « ممافاشتك اع

 ةنزمرقلا ىجلاوةيضخلاوىردحلاك ةيظقنلات ام لا ىفثحم ع نسل مطولا

 ريطقتلا ةعانصاونسحو تالهسالا اوذطل نذلا مهو ىذا رلا ةلاسر كلذ نءانيسحو

 نمريثكلا اوجرختساو لوا:تلااهب له سد لاكش ابةن وامك !|ىتاوالا لمكشدو ريمختلاو

 اودطووهيسأ اوعضوفري_ةاقءلا بيكر تْنف ىف والا ديلا لت ناكو ةسندعملا حالمالا

 ةيندعملاو ةيتابنلا ةبودالاةلاعفلا لوصالا ةباذالتاغاوسلا عرتسخا ع نملوأ مهودناكر أ

 جنرفالا دنع ةلمعتسم لازتال ىتلا ءامسالا اوعْضَو و قنالا اوعرتسخاو ةيناويخلاو

 خم رزلاو ساحل اوةبتب ربكلاوةيديد_لا تيك ارتلا اؤامعتساو بارشلاولو>كلاك

 ' ىهول خلان طاول م عتساوه جلا دئاوفل ايمكلان مهاغتشا نماونجو قيئْزلاو هضجو ظ

 رومطل بط ىهوةقدرزلاو ةرطببلا

 # مه وابطا #3 ظ ءاارأ

 ابيبطبينطلان وكي اهني قا لمعلاو معلا نم يظع بذاج ىلع تناكت رعل اءابطأ نأ

 ةثالث ءابطالا مسقنتو اقذاحافوسايفاع رك ايقالخأ ال ضاقابي دأدحاونآىف هارتكناف

 نوب وسومءابطأو
 رفاسو فئاطلانمناك ةدلك نثر حلان: رصعلايف اورهتشاندلاءابظالا نذ

 دوعلا لع ررضد ناكو ءاودلاوءادلافرعو لانه نركو سرافدالبن بطلا ل_ءنودالبلا

 بلاط ىبأ نب ىلعو نامعو رمعو سو هيل علا ىلص هللا لوس ر مايأى ب ونهلاو سراقب هماعنو

 جاتحتو برعل اهداعد تن اع ةءانةفرعمهلو برعلا نييط ناكو مهنعهللا ى ذر شب واعمو :



 ااا ١

 ىف ساغنالاوتاذلملاو ى هالملاو لسكتلاوى اولا بح ريغ لاغتشالا نعةمالا مجحيابس

 ٌْ رومالا فسافسلاغتشالاوتاوهشلا

 | جرانلا مشبك ىنمع ءاماعوءابطأ اناكل والا نمزلا ىف ملاعلاو بيبطلاق

 ٍ 1 هتادلحمن وطب ىف ةنودملا مئاوسأب وم رخافب و

 [مكمهتاغل ىلا اهواقنو ةيضامملا تالا تك اضدأا ود رتو ةريثك ابتكب رعلا نوددقف

 دالبلا كالتءاماعتس أر واهترظن ىتلا امر وأب بتكلار ودب ةدوجوملا مهةكمهلضفبدهشد

 نوهالنوهاساهع نو اهتمهدافمسالا لجال مهئاغلىلا اهتجرتواهسرد ىلع نايكنم

 رهتشاهناق نيماسملا نبط ىزارلاايركز ونأةمفاوعربو بطلا ىفاوفلأنىذلا نذ

 ناتسرامر دودوعلاببرضناكو ةيفسافلامولعلا نماهريغو ةسدنهلاو قطنم لاو بطلا ىف

 1 ق هتافلومددع غلب وءاممكلا ةعانص نسحًادقو اد ةنس قونودادغب ناتسراموىرلا

 ْ ظ افلوتم١١١هريغومطلا

 سدا لان يدع هنممأء رجع ٠ . ناكل تولىزلا

 نملوأو هو ظارقن ا هدءدىإ نيا ا عدلا ماكست نملوأ ناك

 افاوطانا تح اىضرملا طاع نييعمبطلا ذاتسأ واو سلبف ناكو رتاقدلا نوطبر ف بطلا نود

  لئاقلاوهوهدالوأةلزنع مهلعجوءابرغلا م عهدعب بطلا تفي نأ ف اغالودالبلا ىف

 ىلع نس او: أل اقو ب دمعي وأنك اسرق هةصسدحأ لكىلع نوك,نأب جم ريابدوحلا

 ءانياللءانالااهزنتكت ةربخذو انك طارقب لبقنطلاةعانصتناكس يبطلاناوضر نبا

 صيخم انش نالاحفص مرك دنع د رض طارقبدعياوت أ ءانطأ نانوملا فاضدأر هظو

 ظ برعلاب

 ييرعتلا|ةهستر يل :

 هنوك" ثنح نم عسملا ةعوضوموابعا ونأب ةيعيبطلا ماسجالا لاو خأ نعهيف ثحن /غوه



 ا

 ةيناثلا ةلاقطأ

 « مئانصلاو نونفلاو مولملا لف
 ( لوصفةييرااهقو )

 مدس هج © ©

 لوالا لعل .
 « بطلا لع ىف ف

 *« ديبع ٠
 هي اوعرب وهتيصان ىلعاوضبقو هب ةطبترملا مولعلا ةبقب وبلا لعبب رعلاتلعتشا

 مونف غبنو فلسلا بط فلخلات ظفح ىلا مهتافل مو مهتامؤاعم او روتشا ءابطأ مهنم خبنو

 نماهئامز ءابيطأ تواسةعرابتناك اهتاف دوأىنب ةيببط بنب زك ءاسنلا نمءايطأاضنأ

 ىدسالا كامسلاو أ اف لئاقلا ىهوةحارجلا نذو نويعلا بطب تصّةخاولاجرلا

 ايننزىأنل !ىلع دوأى نب سبط رزأ مو:ن ونملا ب يط ىرتخمأ

 عم ىلغاش مهلغشدال لمعو ملغ لاح روهؤاسن تناك اك ةسسرعلاةمالالاج رناك د قف

 ةعابطلا تال 1 دوجوك اند:ءنآلاة رفوم ىهامردقب ممتامز ىفةداملارفوتءدسع

 اهلا نيبةمالاتنراقواف نا رمعلاو ةام+|تامزاّةسم نمكلذريغو تالصاوملاةلوبسو
 قرلا ةيقار ريغاهتا اهسفنب اهسفن ىلع مك ةمضاملا نورقلا فة رعلاةمالالاحو

 ءار ولا ىلااهدوقت طاطخما ةءندمةرضاخلا انين دمن آت دجو وةيندملا ةطقاس |
 مهنملك ل ْغَمشا اذاالا«هكعبال_اع املاعملاعلا الوةتداهشب ابيبطنوكي بييطلاالف

 نالفشتك او د_جوأو عرتخاو طبنتساولءاعلاملاعلاربظع رهطظوهتفرح نوناق عبتاو

 ىرأالو ةقحلاةيئدملاةجرزدولعلا ةج ردلصد تح هيلع جردتن يسال ىهامةيسرئدملامولعلا



 بالو بت

 يفةريثكرداونلاهذهل مو الب زجالامهاطعاوهّتسارفدمشرلا نسحساةرثب فهنا تفرعف

 < مازبلا لو
 حاورألاةاجانمهعو ىسيطانغملامونتلا معالصأ امهر اضعسالا لعورلعلا اذهنا

 ىفاهقر واهتندمنمض نمامهتسحو امه ترختفاواريخأاب ور وأ ىفامسر اشتن ا عاش ناذللا

 املاوعضو وم-مدك ىفامهو رك ذدقو امهريغك ادق ب رعلادنع نافورعمامسو مولعلا

 نافب رعتلاناذه

 ناسنالا دصاقمىفاهمادخساو حاورألاريخسن ةيفيكهنم رعب لعوه ما زعلا لع

 اهمادختساو اهريخسدو حابشالابلاوق ىفحاورألا لازنة اوه  راضصسالا لع

 ةينديلالغاوشلا نمسفتلا دب رح دعب ئثوح مولاهيجوت ل نبقلا اذه نمودصاقملا

 سوفنلا نال كلذ ىفةبارغالو هدصاقمىلااهبحاص غيلبتراث !هيجوتلا كلذ ىلع بترتبل

 ١ (موتكملارسلاٍباتكرظنا)ةفمعضلا سوفنلا ىف ريثأتاهلةرب رمشلاو أر يملاةب وقلا

 ىتح ةيلهاجلا ىف اريبك اراشتنامالسالا لبق ىلوألا نورقلا ىف مولعلا هذهترمشتتا

 لأفلاورحسلاك اهلك اشامتاهريغىفو مولعلا هذهىف رظن مالسالا ءاجاملو مظع نشا راص

 نماحلاظفحوةم'الل انو_صابنع ىهنفاهم لاغتشالا حصدال مولع اهناهناماعل رهظف ريطتلاو

 ظ ىهالملافابعوقو
 نمةريثك ابتك )١( اوجي رتفاحلليثمالةجردب مالسالا ىفمولعلا راث 1 ترهظ

 ' امواعاوفشتك او ةيطبنلاةمألاو ناداكلاةماك ةدئابلامألا نم هريغو نانويلابتك

 ةمالالاجر دوق تبثن نأل جالو لبق نمةدوجوم نكس: تاعارتخا اوعرتخاوةدبدج

 ايفارغجلاو بطلا م_عنمتافطتةمةيتآلةلاقملا فرك ذن فيلأتلاو مولعلا فةيبرعلا

 ىرخالا مولعلا ىف ممتوقىلعاهلالدتسالل قيسوملاو

 قا”رولا قاحسان بدمج رفلا ىبأل ةيدقلا مولعلابتكسربف عجار )١(

 ةروذملاةن.دملابدوجوموع وبطمريغلاىدادغبلا يدنلابوقعيىب أ نبابفورعملا

 رس مسح رص جيم ع ويبي ويبتسم



 ْ -ا[4-

 اهتاذةف ىهلطبتالو ردنا نماحلاوف ا لطت سفنل و لطب ندتبلاقراقاذاح ورلا

 ىقحلتامةيندملا ةسامسلاق نوطالفأرك ذدقو سحلاهلدتوندبلا كرح سفنلاو .

 هام قمالسالا عدا دقو ةقطانلا سفنلاىلءةلخادلا سفنلا تافص ني ناسنالا ١

 :يتاررملا ف رادلا ساسحلاناسنالا ظ

 * ةفارعلا لع 3*

 راطقألا ف اوربت الاجر هيف بنوا دقبرعلا اهم لغتشا ىلا مولعلا نموه

 رغاشلا هيف ل وق. ىذلاةءاعلا فا“ر عدل ن.حاي ركم نام ز للهأةةثاوزاحو

 سببطل ىنتيربأ نا كتاك  ىتوادةماعلا فا"رعلّتلقف

 جاتست وت ايا ىلعدي لدّتس:برعلاتناكدقو نهاكلل!نودورف فا" علاامأو

 ضعبب لالدتسالاوه  هفي رعتوةمضاملا ثداوحلا ىلءاهقمبطت,ةيلاتلا ثداو اهم

 صال ولعماهنوكسلامأ امهنبةقيقح ةبسانعةيلاتلاث داوحلا ضعن ىلءةملاخلاثداوحلا

 ضعب الإدح أ هيلع علطنالىفخ طايترالوألامقتسالاىفام ٌهلعلاخلاقامنوكلوأدحاو

 ةرطفلاه دنع ,مسوفن ىفةءودومةلاح وأب راجل ةرثكت امإدارفالا

 تلاقفاب و جسنتة أس اهيفدجوف ااكمه لخ دفدالبلا ضعب كر دنكسالا نا ىكح

 ردنكسالا ن اهل تل اقفاهدلن ىل اواهيلع لخد مثضرعولوطاذ اكلمتمطعأ كلا اهءأ

 لخد املردنكسالا ناو تامالعنار ومأ لت سوفنلانامضغال تل اقف ىضغف كا زعمس

 سصألا ناكف هعطق تدرأو ه:مّتغ رف تلخداملتنأوهضرعوبوثلالوطر.دأت نك
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 ديشرلا نو راهن ءز هب رهتشا نمفمالسالا نمز ىف برعلا نيتولعلا اذهرشتنادقو

 لاوؤؤسلا بقع نبرضاخلا نع ردص مالكي هنعل ووسملا ع لدّتس ناكرصبلا دقاق لجر

 مكتيالنأ سحأو ل_جرلا بلطف ءامشألا نهضعبدمشرلا نوراهةنازخ نماموق رسف

 طاسبلا ىلع هديب رف أيش عمس ملوهعمس قلأى عألاو نهأاك اواعففالصأ لا سل ادءيدحأ ش

 وهن .ادم_ثرلا لاقف طقسو توقاي ودجر زو رده:علو ؤسملانا لاقفرفةاوندجوف

 تدجولاقفهتفرعم سبيس نع هلأسفهيفدم_ٌثرلاريصف ىعألا لاق كمودج و فرثب ىفلاقف

 مكدسعرلا نول وهو رخو هواريس نوك,م ةردلاكو هو ضينأ لخألا عاطدقو ركىوت

 وادتوص تعمم قو سمملا ناكمنعمتلأس ال مثتوقابلا نولوهو رجأو هوابطرنوكي
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 تازغاع

 سفنلات دع مان اذإ ىتح سحللاعبات تب ملامناسنالاركف نوكمف اهنيط نمادرفنم

 نآلةسوسح اهناك ةمئاقءاسشالانامعأن ماهتذنخأ ىتلاةر وصلا كإ:تمقب واباكس اوحلا

 'ركفلا ىوق سحلا عفتراامافافيعضركسفلاب امئاليتسا لبق ناك اهنايعأ فال سحلا

 اذإ هلابىلعرطتضاك اهنممئانلا لاب اع رطت# ةسوسح اهناكس فنلا ىفءامشألا رتوصن راصف

 ماظن كلذل سلو ناك دق ىذلا ئشل اانا ةد ناك

 ةروصلاب ةملاعس فنلانالكلذ نافمدب ربامىلعلدتىتلاءايّشالا نممتانلاهاربامامأ >0

 دب رئام ىلع تفرشأماسجالا بئاوش نم ءانملا ف تداخاذاق

 صاخشالا دهاشدو نك امالا ىف لقتعتفاهاوقلاعتسال طباذإ رخآق د رفلاقو

 ةينامسحلا ةوقلا نرا كلذوةظيلغلاةينامسحلاةوقبالو مسح تسيل ىتلاةيناحو رلا ةوقلاب

 لصقنملاو نصل ؛لردت حو رلاو لاصفناناماو لاصداناما اهتسمالعالا ءامشالا كردنال

 0 دسجحلا اهكراشنالابعيج

 ' كلذ ناىأر رن را ل! ىلاهترادحو مدلاعامجاوهمونلا ناىأر نم مهنمو

 امارطاوخلانم<هون قناسنالاهدحبامنا عزنم مهنمو حو رلاوهو سفنلا نوكسوه

 ..نمموضعب وكل ا نماي و رلانالاقن«مسبنمو عئابطلاوةيدغألاو ةمعطألا لع نموه

 ناطيشلا

 « ساسحلاناسنالا 8# 20سم

 نمج رخيهناو نر ملا مسجلا اذهربغ وه ساسحلا(١) ناسنالا نأ ىلاب هذ نم مهنمو

 ىلا نيببظتملا  هذوهتاقفص بسح ىلع وكمل ىرب وهلاعلا دهاشيفمونلا لاح ىفندبلا

 نانوطالفألاقدقو هنتوقواهنمدحاو لكجازمرد_ةبىرب و طالخألا نم مالحألانأ

 ىجيبطلا مسجلا لكسفنلا نا قطنم لاب حاصهدحاموهدحو ندبلا كرحمرهوج سفنلا
 ناامحّنبقرفلا نالح و رلاو سفنلا نيب قرفالف ةوةلانىح هنارخآ هجو نماهدحو

 ناوندبلا ام وحال سفنلاناوندبلاهب ود حورلان او مسجالسفنلاو مسج ح ورلا

 لاكلاو ىهنلاباتكو ناسنالاو سفنلا ف ىدوعسأل ةايحلارسٍباتكعجار ' )1١(

 تادعأ سوفنوةلضافق سوفن ىلا اهميسةتوةقطانلا سفنلا ناّدكو سوفنلا بط باتكو

 ىىربعلانب| ةلاسر وهترمتواه< رشن ىلع مالكلاو كلذري غو رثألاو ةفايقلاو ةسارفلا

 ةب رشا سفنلا
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 ىفايتن أن مهلتلاقف هللا د بعهجو ىفةوبنلا رون تأر ف ةكع ىهوةمطاف ىلع رف بالك
 نمةثامك يطعأو "ىلءعقتنأكل لهتلاقف مئاه نب بلطملادبع نب هللادبعانأ لاق

 لاقف لالا

 هئيدتسأو لحال ل حلاو هنود تاملاق مارخاامأ

 هنب ونتىذلا ىمألابفيكف
 مسو هياعهللا ىلص ىنلابت لمحو هتليلو هموناهدنع لظوةنمآه جوز فهبأ عم ىضمو

 تلاقفىلت لق ايفا لهاهل لاةفاصرحاهنمرب مفاهاتأف لبالا ىلاهسفنهتعددقو تفر صنامث

 ىأهلتلاقمثمارتحالا دعب ةبانالاومدنلا فب رضدالثءاهلسر أف الءويلاق ةىم كلذ ناكدق
 كهجو ىف نأ ر تلاقفاهد نع تثك_ذىه 0 ةنمآىلأ ىنجو ز لاق ىدعب تعنص ئش

 دقوهبحأث يح هعض:نأالإ ىلاعدو هناصسهتلاى أف ىف لذ نوك. نأتدرأف ةةوبنلارون
 ةداي لا ضعب عمةب وينلا مالعاباّتك ىفةدقلا هذهىدرواملامامالادر وأ

 « ةنابكلا لصأ ظ
 ىلع ,هريسغ ىفو رثك ألا ىلع برعلا ىف ىهوةيقاب ةفيطل مال سن اهلصأ ةناهكسلاف

 ريتعااذاوسفنلار ونةدامةوقو ىيم.طلاجارملاءافص مسح ىلعدلوب ئدىهوردنألا

 درفتلا نامدإوةدحولا رثكو اهرنش عقو سفنلا ةفعب ةقلعتءاهدجوا.ءاطقأ ناسنالا

 اذاوتركفت تدرفتاذاس فنلانال كلذو مم سنألاة لقو سانلا نمةثحولاةدشو

 تضمو بقاثلارظنلابت ظو ىسفنلا م علا بحس ماع ت اطهتدعئاذا وتده:تركفت

 ىفسفنلاّ ب وقاع رو« بلع ىدهامىلع ءامشألا نءترب_خأفةب وتسملاةعب رمشلا ىلع

 اهدور ولبقتابئاغلاةباردىلعت قرشأف ناسنالا

 عئادبلاجا رذساىلا تد هاو ناسنالا ف ءزجربك أت ناكت دازاذاس فنلاف

 داوم تدازو هركف ىوقامي ززاسنالاب كلذ ىلع اولدةساو تارت ماو رابخألاو

 ىفايؤرلات ناك ت يدذمتسفنلا اذا ذكو هدو ر و لبقءىراطلا فركففهرطاخو سفن

 نعسفنلا لاغتشاوه مونلاناىد رفلاقدقو ةدوجوم نامزلاو ةفداصمونلا فى

 هنطانثذاوح تاقالمب هرهاظلار ومألا
 رخآلاو سحا,هدح أ نيب رض ىلءءامشالا ر وص كردن سفنلانأ ىأر نم منهو

 ابك اردإ ناك اهدنعابماع صلخ اذاف اه هىفالا اهكردنال ة وسلا: ر وصلاف ركف
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 هيلعاممس# تايئاغلاةباردىلا اهل وت ناكع اعشلا هل ءاكر ولا ةماث تناكص وال اةياهمنو

 قلخلاهب وشنو ماسجالا نادقن نمليدسلا اذهىلع ناهكسلادجوا دلو ةنهكسلا سوفن

 نمزب ةئيح لبق مسوهيلعهللا لص ىننلاةثعب وةلاسرلاباربخأ نيذلا حيطسو قش ىف لاخلا

 * ابا حيطسو قش لبواتو ةعيبر ابؤر
 نع لأس هتكلمم لهأ ىلاثعيفةلئاهاي ورىأر ىمخللارصن ن ةعس رنأ ىكع

 لاقف امدقف امهيلا تعبفامام -م«لعأدحالف دو عطساك ملا ثعبيل اولاقف اهريسفت

 حيطس لاقف  اهلب وأتت دص أ اهتصأ نا نافاه< ىنرب_خأىنتلاهاب ٌورتنأر عطس

 كلل لاقف هيدبح تاذ اين تلك 9 همعب ىظران هماط نمتحرخ هةنطمطتنأر

 نارحو نيبأنيبام نكلعلو شحلا عضرأب نطبيي!لاقفابلب وأتافأ يس اهنمتأطخأام

 نيس هدعب لب لاقفهدعب مأىأم زىفأ نتاكوه ىتمورخأ ظئاغل اذهناحيطسايك للا لاقف

 نيهراك اهنم نوجر< وأ نيعجأ اهب نولتقن مث نينسلا نم ىذت نيعبسوأ نيّتس نمرثك أ

 يك ذ ىن لاق هعطق, نمو لاق عطقنلبلاق عطقنم مأكلذ كله ودب |تللا لاق ن عاب

 ىلاغدلو نمّلَج ر لاق ىنلا ادهن موكلملا لاق ىلعلا لبق نمىد ولا هتان مظعم رك

 رخآنمرهدلل لهو لاك رهدلارخآىلاهموق فكل !نوك رخنلا نباكلامنء رهف نبا

 لاك نو ؤمسملاهمفقشدو نونس#لاهيفدعسو نورخآلاونولؤالا هيف عمد موا معنلاق

 هثددح نم عرفادف قطه, كتأبنأامناقسنا اذارمقلاو قفشلاو من لاق ىن ربك امقحأ

 . نافلتخ مأ ناقفتيأر ظنيل حطسٍباوج متكواصطسهب بطاخام ثم هبطاخو قشياعد

 لاقملا ىق اقفتاق

 هلهأب ةنهاكو ةنمهجو ةثراحو نارمععو فيدسو ةعيوزرو ةقلعس نابكلا نمهو

 دحأ ضضفاعن.و رعت رذنأىتلا ىهو اهريصع ناكر بشأت ناك اهناقةفد رظو .رهابشأو'

 نيتنجلا هداسفاو مرعلال م_سنايتاو برأ»دسبارزع هنربخأوهكسلملاو زب نمعلا كولم

 ةىه كلذناكدق ) ر وهبشملا لثملا ةي> اص ةيمعثملا هتنب ةمطاقو ةنهاكلا اربزو

 ةبيجت ر ومأاهنع كك و ةكع ةنهاكت ناكو مهسوفن ىف عقواجمالكل ناكهناق ( الءويلاق

 لبقأف تكلا ت أر قدق تناكو ةمطاق لثم ا كاذ لاق نملوأىن ادمملا لاقةنا كسلا تان ىف

 نب ةرهزن ىانمدعن بهو ثنن ةئمآهج وزب نأدب رب هللا دبع هند اهعُمَو تلطملادغ 3



 داق

 برعلاريغا سدل ىتلا ةسارفلا لعو ربطتلاو لواغّتلاو رجزلاو ةفايعلاو ةفامقلاو ةفارعلاو ,

 د_عمواعلا هةهنمدوجوموه افبردتملاونطفلامبنم صاخللاضأىهووعاجف

 ىفنيقرفتم اوناك انرهدلا فلاسف ,معذوخأم برعلا نعدوروم هنافنيب واب وروالا

 : سل دنالا الب ىف مث نب رواجمو ,هدالب

 ر ” تلاثلا رحلا
 «« سفنلاو ةنابكلا اعف

 لاق ابعوقول بق اهرابخالاوامتودح لبق تابئاغلاةةرعم لع ىه ةنابكسلا

 مولعلان وعد. نانويلا ءاكح تناكو مو رلادنع قورعم يدق لع ةناهكسلا نا ئدوعسسملا
 ىلعوةعيبطلا رارسأ ىلع ةعلطم ىبف تفصدق ءهسو هن نأ م-مف موق ّدادقو بويغلا نم

 ىراصنلا نم مسقو مه رب نما ىهوةدرفلاحاو رالانالاقمسقو اهنمز وكن أدب ربام

 تناك هنالاهنوك لبقءايشالا نءربذ#و رومالا نم تابئاغلا لعد ناك" امنا حيسملا ن الاق

 سنغلا معي ناكل نيقطانلا صاخشالا ىف سفنل التناك ولو سغلابةملاع سفن هبف

 . ناوةيسفن للعْءلذةلغنامد ةث ىتح ريثكت هذوةناهكلا اهبف ناك الإتلخةمأالو

 لكب هتربيخوةعيبطلار سلك ناسن الات حابأوةءيبطلاتربق تداز وسن وقاذاس فنلا

 لاكلا ىلعاهتز ربأو اهتضتنأف ةديعبلا ىناعملا فئاثك ىفاهتفاطلب تصاغو فد سى نعم

 انرك دامفاهحلالتعاهجوةفئاطلاهذهتغدكو

 الإ س حالو هلةكرسالاتاو مدس اه دتسسملاو سفنل اه نيمدق لاس نا
 تاقبط سوفنلاو سفنلالعلا نوك,نأب جوف هيرو الو إعدالت وملا ناكو سفنلاب
 ةيعازنلا سفنلاوةبدس+لا سفنلا ىهو ردكل ا اهنموةقطانلا سفنلا ىهو ىناصلااهنم

 هنمد.زأ مسجلا ةةوقام اهنمو مسجلا ة وق نمنابسنالا فد زأ هت"وفامابنم تدليس و

 جارخ سا ىلا ناسنالا ىدمت تناكس فنلا ىلا ناسنالا ىفةيرونلا ةبسنلا تناك اماف

 زو ربلاةياغ ىف سفنلا تناك اذافو_عأو بقثأهنونظوهتنطف تناكوىنالا لع وبئاغلا



 ا

 نأ ت اينارمعلا ىفممناكم فرعي نأ ءاشنملو ىزارلا رخفلاربسفت عجا رب نأ ق يقعلا ءاش

 رخاوهو ريبشلاومكستنولللوأ وهو نودلخ نباة.دقمعجارب

 تكف ةسالسالا م الا لضفباقباسا فر فب ةممومعلا قراعملارز و ىورددهشو

 ذإ طابخلا مسنم الإاءوضلا نو ربالةلاهملا ءاديب ىفنو.مئاتاب ور وأ لهأا هني - هن رانىف

 ريغو دي لامعأو تاعانصو ةفسلفو بدأو مولع نمة.مالسالا ة.الا بناج نم ىوقرون عطس

 سنوتو رصمو ناو ريقلاوٌتمدودنق روسو: رصبل ا ودا دغب ةنىدمتناك ثمح كلذ

 لهأ اهنم.نتغاو مألا ىف رمشتنا اهنمو فراعملا ةرئادلة هظعزك |ىهةبطرقو ةطانرغو
 ىلع مبكلامم ساسأ اوماقأو ةمساع نونفو تاعانصو تاغشتكمىطسولا نورة! ىفاب وروأ

 ها مالسالا عئارمش

 ةنس ةرهاقلاىفاهاقلأ ىتلاهتبطخ ىف نوزاولسقلا|مالسالا مواعىلااضدأر اش أد قو

 الوةثيد_1لاةيماعلاتاقاشتك الاىف سبل - لاقفةيمالسالاةءألا لضفابف تنثأو م5

 ةءاضولا ةممالسالا قئاقحلا ذهل ئمرءاغنام ل لات حت ىتلاواهلح ىهتنا ىتلا لئاسملا ف

 نيبهداحال نييصسملارشاعمهفاندهج لكل ذينىذلا قيفوتلا ناقاذهو ذخأملاةلهسلاو
 م ىلعملاقنأىلاةيمالسالاةنايدلا ف دوجومقباسوه ىدد.لاانن.دىفداقّتعالاو لقعلا

 نمنوبقفب نيذلا نيعأءاما نآرةللام ىلع نهرب دقلاوحالاو ث داوحلا ىهاهولادحلا

 ةيهازتاراض> ىالسالاملاع!! ىف تماقث مح ةراضحلاو ىق رتلاو ل_لإةيلباقلا تافغص

 ةلاحهيلعتناك ام ىمسنالنأحص ناب رغلا ندمت نءهرصاعد ناك امريثك, تقاف ةرهاز

 ها ةمجمهلا,ذئتقو ب رغلا
 مولعلا ةطساوب اهيهايغتلازو تعش ةنادق هواماءاهب ىف رتعا ىتلا برغلا ةبجمبف

 سروغاثيف نانوخرؤملا ضعيرك ذدقفمال_سالاو ةيلهاملاىفبرعلا نعءاهوقلتىتلا

 ىفهلنيق.اسلا ةياهالاب رع ولع نمةيف لفل اهمواعدّمسا روهشماىنانوملا نوسلبفلا

 ةمد رعلاةنمالسالاةمألا نما مول عوابف راعماب و روت دمسا مك ةامحلا

 نامزلامدق نمةدئابلامألا نعد وجومتناكم ولعلا نا نانثاهبف فلتةءالف

 0 رقمواعلا نمفنص لكبلفةمأ دعب ة.أ لمجدعب المجاور اود مهر ودصىفةخسار

 ارييدنواماكحأ هلا عضو ىفةلباقتةعيبطوا رب رقتةقلخلا لصأ ىفأشنت

 باسنألاو مولا ماكحأو بطلا اهنم ريثك ةيلهاجلافتناكىتلا برعلا مولعف

 ةناهكسلالعو مكسحلاولاثمالا وبطملا فيلأتوةغللاماكحأو رعشلاوءاونالاوعراوتلاو



 ب ااا“

 ار نبتوغةني دمىف ١/ممكَأب ةنس عبط باكلا اذهو هر ةفيصحىلا دحاو ةفصك نم

 + كئادسساةك ثااذكو ىف رعهفلمنأ عمبرعلا ءانبأ نم هعبطد نمدجول ملوايناملالامعأ 1

 برعلالئابقباسنأق ىهذلا ٠

 ىااثلا لصفلا

 ) فراعملاو مولعلاو ةراض+اوةمندملا ف (

 انغو الهد تام دق قبو ايحيعلاب راص دقسمم تر

 امش لهملاىف ءاقبلا اودعتال .ادولخاولانتىك معلا اونتقاف

 نكلوهتباغىلءءاليتسا الوهتيصان غوابلالإ علل ىلط سيل. سيلاطاطسرا لاق
 لوصوهتناغل الو ليسهبةطاح ال نك ملاذاق هفالخ لقاعلاب نسح الو هلهج ىنةسالاس اغلا (ش

 ىف رخآ مكح لاقو م هعفنأ علان : مل معمسا وهعفرأ علان 6 مرامذ نأ مااطلا ىلع جف

 ىدهلار ون ىلا لهخلا ةءاظ ٠ نمج ور خو ىدعلاماغرا علا اعد

 اويطن نال وعضو ن اللا ترق ءراضطاوتبت 0! قرصر لقا

 ولبملا ا: [هعزان ! اًوفتتوه سلع نآلاةدهابشملا :ندملابرقلا لاس 0
 برعل الاجر نهدحأل ل ضفالو ,هدنع نماهنا اهولاخواهورهظ أت اعرتخمب اوتأو فراعملاو 0

 اهفممئاماعو

 ةءااهقبسمةبب رعلاةمالا ناةفرعملا قح نوفر عي عراتلا قئاقح ىل ءنيفقاولاق

( 
 اهاقلأ ةبطخ فاس ك.دو# لاقد_ةفبرعلاىتك ىفهلع وضوملا ساسالاىلا عجار

 نيثحابلا راظنأ دبقلازتالىتلالئاسملاتالضعم عجب نا  ةبرصملاةيفا رغما يعاب

 هيلع فقودقف نن ورد تهذمالم مل برضنو لبق نممالسالا ءا لعاب شقان مهتابلأ لغو

 هنوف تك.سامو متر فالاهفشتك اام ظعف ةءعانصلاو ةماعلا مولعلاب اهلثم تنعى رخل

 . نمو رتتسمسيغلا ىف ريمض نب ورد ءانأو نب وردو«ه«ةلوقلا اوضافأو نآرقلا او سسفم



 ا

 ذإةداعلاو فرسعلا نمهوثروام ىلع سانلا صرحأ ودبل اولوصفلاريسامفنوبقارب

 زاتم دقو تائيسلاو تاضسحلا نممالسالا لبقهباوفصنا اع نيفضتممهمترطف ىلع اوئتفام

 ةعفادملاو ضار عألا ىلعةظفاح او دوبعلا ظفحو ةدجنلاو ةماهشلاو ةفامضلا حب ودبلا

  ءاضرلاو ربصلاو مضلاءاباو سفنلاة”زعو بد رغلاو بي رقلاةفايضلاو راج ولو راجلا نع

 ةداعلا نسم نما ذريغو ةحاصفلاو راثلابذخلاوءاك ذلاو ةساج او قدصلاو

 عادخا ءمنمولعتب مهتاماعم هنالرضحلا لهأ راقتح | ىلع ىولمحي ةبرحلل ودبلا بح
 نم نهريغ نعنزتع ولاحرلا نما ذدعرثك أةيدابلا فءاسنلاو قالخألاداسؤو ركملاو
 دئادكلا لام او فافعل اَةدْشوَد راعملا نسحو عبطلاةقر وبناجلا نيلن نهسنجءانبأ

 نوسوفنةرع ن هني زتنسح قلخت او ذه”ىهو شعلا ذبذللجاوزألا ةمساقمو

 ا :عاشملاىلاةلوكومم_مماكحأ نال ى رطفلا ك-حلا لثماماكحأ ودبللو

 ىنعمناموكحلاةرطمسل نوفر عبالدقعلاو للا باكحأ

 مه زانع نونكسم-منا ودبلان ءنودن زب - ندر هتعمل بلاى اثلا مدقلا

 ل ولخنلادبرجو بصقلا ن.ةءونصملامهخاوك أو ةريبكلارهتألالوحةن رعشلا

 نولخدب وذو رضح هن م_اق مهاعدرعلامد_ةلوضرالا نممهر واجحامنوعرزب و

 ١ ظ ظ رضحلا ىف
 ىناولاغتو ندملاو رادمالا نونكح سنيذلا هرضحلا رضحلاتلاثلامسقلا

 نودلخ نءامهفهلاقامحصن وتاوهشلا ف م,سوفن تسمغناو مهقالخأ ت دسف ىتح ةيهافرلا

 ري-خلاقرط باع تدع و ”يشلاو قلل تاموم ذم نمريثكم م رسفنأ 2 تن واتدق مهنا نم

 فوكعلاو امندلا ىلع لابقالاو فرتلادئاوعو ذالملانونف نم ل لصحامد_عيهكلاسمو

 دجق ملا وح أ ىفةمثملا بها ذم نع تبهذدغل تحت اوهشلاو بذكلاو لالا بح ىلع

 الو مهم راح لهأو م مئاربك نيب ومبسلاح ىف شحفلا لاوقأ, نوع ذةنم هنو ريثكلا

 الوق شحاوفلاب رهاظتلا نمءوسلادناوعهب ,متذخأ املبدالاو ةمشحلا عزاوهنع مهدصب

 ةعيدخو ركم و ردغ ل هأ هةلجابو المععو

 بسنلاو ستحلا ىف زيمق ىلع لديالفهن رعاتموهن رعّتْسمو هب راعىلابرعلا مسقتامأ

 < ةدايز دارأن موامنياموةوادبلاوةراضحلا ثيح نم ةشيعملا الّتخا ىلع لادوهلب

 ىركبلل جعتساام مجعد ةعجارمب هيلعف مهترجاهموبرعلا لئابق نطاومةفرعمو حاضدالا



 ل

 لمالا ةلاقما ظ

 « لوصف ةنالث ايفو الع

 .لوالا لصفلا

 ف
 ( اهبوسفتو برعلا دالب ةفارغج )

 دالب الامئاهدحي ولامشلا نماهم لصتتو امسأ نمىب رغلا بون+لا ىفةعقاو دالبل هذه

 نموبد لا باب زاغوت وىدنملا طم ونحو تارسفلا ىداووماشلا دا ا
 ٠١ ةجردلانيبةروص# ىهو س و.سلالائقو رجألا رخل برغلا وسراق ماخقرمشلا

 مب ةجردلانيب و ىلامشلا ضرءلا _١ره + ةقيقدلاو *. ةجردلاو عمه ةقيقدلاو
 زياكنالا دال شتيونارج ةريز_طقرشلا لوطلا نم . ةجردلاو ٠٠١ ةةيقدلاو

 ارتموايكع و 6١و ١١م. اننسروطةرب زج هي شابلاامومضمةرب زجلا هذ هةحاسمو

 انرفة للم فاعضا سل كلارا
 ىفةنئاكلا ارطبةنيدم ىلاةبسنارطدةمب رع ماسقأةثالثىلابر علا دالب مسقنتو

 ةسرعلاو لامشلاىفةيدابلاةس رعوموداةكلم ةمصاعت ناك ىتا| ىهو ىمومىداو

 ظ نول ادالب ىهو بون+لا ىفة.مخلا ىأةديعسلا

 ماسقأ ةنالثىلا مسقنتف راعملاو ةغللاو ب يذينلاوقالخألاو دئاوعلاثيح نمامأ

 ْ سخحلاونو رضحمملا ودبلاو ودبلا هو

 داو لك فنؤميمب و رعشلا نم تويب فنونكةلاحرماوقأ مبف ودبلاامأ

 نوذغتي وةعيبطلا "لاك نمرضرالا هتبنتاهاهنوذغب ىتلا مهتشام ىلع مهتشيعم ىف نولوعد و

 نم قدام دسلاهر وواهرعشو اهفوص _:رءواهنمدازامنوذختي واهئابلأو اهموحلد

 لاب لاول وبسلانونكسامرثك أو مهردباستك أو نكسمو سدامو معطم نم مهناجايشحا



 ك1

 بلاطمةعبسهيقو بجعلاو ريكلا مذ ىف عساتلا لصالا

 بلاطمةتسهيفو ر ورغلاءذ ىف ريثاعلا لصالا

 لوصأ ةرشءاهمفوتامجملا ىفةءبارلا ةبعشلا

 تلاطمةريشع هفوة وتلا ف لوالا لصالا
 ' ايلطمريشع ىدح!همفو ركشلاو ريصلا ىفىناثلا لصالا

 تبلاطمةسج هيو وجل اوءاج رلاىفثلاثلا لصالا

 بلاطمةعبسهيفودهزلاو رقفلا ىف عبارلا لصالا

 بلاطمةتسهيفو لكوتلا ف سماخلا لصالا

 تبلاطمةعبسهيفواضرلاو سنألاو قوشلاو ةبحاىف سداسلا لصالا

 بلاطمةعب رأهمفو قدصلاو صالخالا وةينلا ىف عباسلا لصالا

 ةيقارملاوةيساحملاىف نماثلا لصالا

 نايلطمهيفو ركفلا ىف عساتلا لصالا

 بلاطمتالثهيفو روشنلاوثعبلاو توملارك ذىف رشاعلالصالا
 عرفتت عورف اهنمدحاو لكسأو مالسالا ف برعل ادنع مولعلا لوصأ ىه هذه

 امأ اهمف مه راكفأو .مئارآ ىلعزوقولل مهتافلونم ةءلاطم هيلعف عسوتلادآرأ نموهسنم

 نيعرفنبال مولعلا عءماوجباتك اهئااثو مولعلا ةنيدم باتكو رقيتكلا هذهىتاث

 كيب ىك ذدجأداتسالاه.ىنأ اهديفأو لكلا نسحوهو ىخابلا لهسنب ديز ىنأ ذيمات

 ديرب لعلك ىفةئحابملاوامعورفو مولعلا ىلع فقي نأ يلع علطلل لهسيف ةيلعلاةناتسالا نم
 رعش هيفةرظانملا

 السك دحاو ملعب نئومت الو المألا غابت 4ع لكى لعصرعا
 السعلاوعمشلان:رهوجانلتدبأ 2 ةبك اف لكن م تعرامل لعتا

 اللعلاوءاقسالاانلىربب دهشلاو هبءاضتس ءوض لبللا ىفعمشلاف



00 

 ثلاثلا لك ألاوةعاجلا ب اد[ىفىناثلا  درفنملالاوحأ ىف لوالا - بلاطمةعب رأهمفو
 ةفايضلاتادآ ىف عسارلا  ماعطلابادآمدقتىف

 تانلاد همف بيغرتلا فلوالا - ةتسسملاطمهمفو حاكدلابادآ ىفىناثلا لصالا

 ىف سماخلا  دقعلا طو رسث ىفعبارلا حاكنلاتاقوأ ىفثلاثلا - حاكتلادئاوف ىف

 ةريثاعملابادآ ىف سدانلا .. ة>وكسنملاماكحأ

 لفضفلوالا  ة_-سج ىلاطمهنفو شاعملاوىسكلا بادآ ىفثلاث لا لصالا

 عسارلا  ةلماعملاوددعلافثلاثلا :ةعبرالادوقعلا لا وح أناس ىفىناثلا - بسكلا

 هند د ىلع رجاتلا ةةفش قف سءاخلا  هللماعملا ف ناس>الا ىف

 لالجلا هلي_طفىفلوالا  ةينامبلاطمهيفو مارهلاو لالخلا ىف عبارلا لصالا

 لاؤسلاو ثحلا ىف عبارلا  تاهشلابتاىهىفثلاةلا  لالسلا تاجر دى ىناثلا

 نيطالسلاتادراو ىفسداسلا  ةملاملاملاظملا نعبئاتلا جورخ ة.فيك ىف سماحلا

 ءارقفلا ىلع لاملا قد رفتىفنماثلا  نيطالسلاةطلاخم م>ىفعباسلا

 ايلطمرمشع ىدحإهمفو ةرمثاعملاو ةيدصلا بادآ ىف سماخلا لصالا

 تلاط ثالث هيفوةلزعلابادآ ىف سداسلا لصالا

 بلاطمةعب رأ هيفو رقسلا ب ادآ ىف عساسلا لصالا

 بلاطمةثالثء.فودجولاو عامسلابادآ ىفنماثلالصالا

 «  بلاطمعيرأهبفو ركسنملانعىهنلاو قورعملابرهألا ف عساتتلا لصالا

 ةومنلاقالخأ ىفرشاعلا لصالا

 تاك-ارملاىفةثلاثلا ةيعشلا

 بلاطمةرششعهيفوبلقلا ب ئاجح رثىفلوالالصالا .
 بلاط ةةسهمفو قالخ الا سد ذهتو سفنلا ةضاير فى املا لصالا

 بلاطم ثالث همفو نيتوهشلار مسك ىفثلاثلا لصالا

 ناءلطمهمفوناسللات اق 1 ىف عسارلالصالا

 بلاطمةتسهمفودسحلاودقحلاو ب ضغلاءذ ىف سماخلالصالا ٠

 نابلطم هيفوايندلا مذ ف سداسلا لصالا

 بلاطمةّسهيفو لخلاولاملامذ ىف عب اسلا لصالا

 ةرمشع بلاط م هيفوءاي رلاو هاا مذ ىف نماثلا لصالا

0 



 طرأ د

 3 ا ةيلمعلا مولعلا
 ( بعشةدءابيفوةيلمعلا ةمكحلابىمسو )

 ةثلاثلاةبعشلا  لزتملاريبدنيلع  ةيناثلاةبعشلا  قالخالا ع  ىلوالاةبعشلا

 لع - ةسماخلاةبعشلا  كولملابادآ ملع  ةعب ارلاةبعشلا - كلاملاريب دتوةسامسلا مع

 داّوق هع  ةعباسلاةبعشلا  باستحالا لع  ةسداسلاةبعشلا  ةرازولابادآ

 شوسجلاو رك اسعلا

 #« ةيعرشلا م ولعلا

 ( بلاطموةمدقمابمف )

 مع  نآرقلا مواع  ةيعرمشلا مولعلا ىف لوالابلطملا  ةئطوتلا ىفةمدقملا

 مالكلا ىنعينيدلا لوصأ لع  ثيدحلاةباردلع  نآرقلا ريسفتلع  ثيدحلاةءاور

 ةعألا بقانم ىفدئاوفهيفوهقفلا لع  هقفلا لوصأ لع -

 فورخلاجراخ مع ُ داوشلاةفرعم لع 0 نآرقلا لع عورف تب هقفلالععو رف

 فحاصملا ىفزآرقلا ةباتكمسرلع  تآ ارقلالع  فوقولاللع - طافلالاج ران مع

 ةباتكسلا ةيفيك لع - فحصملاةباتكبادآ ملع

 هعورفو ريسفتلا معىفثلاثلابلطملا  هعورفو ثيد_هلا لع ىفىناثلا بلطملا

 ثيدحلا مع عورفىف سماخلا بلطملا لي وألا وُ ريسفتلا ىنعمن اب ىف عبارلا بلطملا

 لع عورفىف عباسلابلطملا  هقفلال اوصأو نءدلال اودألععو رف ىفسداسلاىلطملا

 عئارشلا كح ةف رعم لع - اياضقلا لع  تالجسلا طو رشوع - ضئارفلاملع  هقفلا

 ىواتفلا لع

 »« ةيفصتلاب ةقلتما مولعلا ل
 ( بعش ةعبرأاهيفو لمعلاب معلا ةرمث ىهو )

 لوصفاهفو تامجملاوتاكليملاو تادابعلاو تاداعلا ىهو  ىلوالاةبعشلا

 ٍْ ةب ومندلاوةنيدلاة لماعملاو بادآلا ىفاهلكو باودأو

 لك ألا بدأ  لوصأ ةريشع ىهو تاداعلا نم لوالا ل_صالا  ةيناثلاةبعشلا



 كما

 لع  ةيناساسلا لبحلا لع  ءافنخالا مع  تاريطقلفلاٍلع بك اوكتلا ةوغذرلع
 ةبودالا صاوخ ةناعتسالا لع  بلقلا قلعت لع  ةدبعشلاللع  كدلا ف شك

 دوعلا لع ةئيطامل-ع 5 ةسدنهلا لع - ةيضاي رلامولعلا ىف ةسماخلا ةبعشلا

 قيسوملا لع  قيطاغرالاملع

 معاد رظانملا لع ةينبالادوقع مع ب ةسدنهلالععو رفىفةسداسلاةبعشلا

 مع  ليدعتلاه-ع  اهعفر ولاقثالارجيع لاقئالازك اصلع  ةقرحا آرملا

 ةراعلانف د ةحابسلاملع  ةحالملاٍلع (  نامزللةردقملا تالآلالعىأ ) تاماكنبلا

 لامعتسالل اهتيحال صو ضرالا نطابىف اهعقومةف رعمودايملا طابنتسا لع  ةحاسملا لع

 ةينبملات الآلا ٍلع  اكيناكيملاٍلع  ىرلالع  ةبب رحلاتالآلا لع
 مواقتلاةباتك لع  ميواقتلاوت اح زلالع  ةئيحلاٍلععو رفىفةعباسلاةبعشلا

 مع  تيقاوملالع  ةيدصرلات الآلا لع  داصرالا ةيفيك مع  موجلا باسح لع

 مع بك اوكلاروصمع - ةركلا جطسنلع كركم ارك الا لع - ةيلظلاتالآلا

 ةق رعممل ع نادلبلاكلاسمملع  ايفارغحلاٍلع -رمقلال زانمهع تايواعلارداقم

 راوك الاوزاودالاملع - ميلاقالا صاوخ لع ميلاقالا اوضملع  اهتاقاسمو روربلا

 عضوي ع  ةالصلاتيقاوملع - ةنسلا مساوملع محالملا لع - تانارقلا مع

 تال 1 لع  نالمعهلبعوهعنصو ةرئادلا عب رع  بالرطسالا لمت لع  بالرطسالا
 ةعاسلا

 ةلباقملاو رجلا لع ليم اولا باسح  باسلالععو رفيف ةنماثلاةبعشلا
 ْ باسح مع 2 رانيدلاو ,هردلا باسح لع 3 ةيصولا فر ودلا لع 5 نيئاطخلا باسح لع ْ

 صاوخمع قف ولا ءادأ لع  دوقعلا باسحملع  ءاوهلاباسحملع  ضئارفلا

 بورحلا ددعلاو ىناعتلا لع  دادعالا

 صقرلا لع  ةبيجعلات الآلاٍلع  قيسوملالععو رفىفةعساتلاةبعشلا .
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 نيثدحلا تاقبطملع  نبرسفملا تاقبطملع  ءارقلاتاقبط لع  ءافاحخلا عراتوع

 لع  ةلبانحلاوةيكلاملاوةيفنحلاو ةيعفاشلاتاةبطملع  نيعباتلاو ةباحصلار يسمع

 ءاكحلاتاقبطملع  ةاصنلا تاقبط

 اهبفوةمدقملا  ناتبعشوةمدةماهفو ناهذالا ىف امعةثحاب واعف ةثلاثلاةحودلا

 جرطشلاودرنلابقلعتي ثحم
 قطنملاه ع  رظنلاو ركفلا ىفأطخلا نعةمصاعلا ةملآلاءولعلا فىلوالا ةبعشلا

 نازملاو

 سردلاب دلع  سردلاوةرظانملا ىفأطملا نعةمصاعلا مولعلا ىفةيناثلاةبعشلا

 نالخلا لع  لدجلا لع  رظنلامع
 بعش ةدعو ةمدقمهبفو نايعالابقلعتملا لعلا ىف ةعبارلا ةحودلا

 ةئطوتلا ىفةمدقملا

 ىملالا علا ىفىلوالاةبعشلا

 ةفرعمملع  ةيناسنالا سوفنلاةف رعمإ-ع  ىم الا اعلا عورفىف ةيناثلاةبعشلا

 مساقتلع - قرفلا تالاقملع تاوبنلاةرامالاع 4 داعبملاةفرعم لع ةكئالملا

 مولعلا
 مع  ةرزيبلاهع  ةرطيبلاٍلع  بطلالع  ىجيبطلاملعلا ىف ةثلاثلاةبعشلا

 ادعم ا/ة.. ىهو نداعملا ع 4 ةحالفلا لع 8 ناويحلا لع 5 تابنلالع -.هردزبلا

 ايو رلاريبعتلع  ةسارفلا لع حرق سوقلع - داسفلاونوكلا لع  رهاوجلا لع

 مع  ايمكلالع  ايمسلالع  تامملطلالع  رحسلا لع  موجلا ماكحأ لع

 ضرالاتاقبط

 ةمعطالا لع ةلاحكسلا لع - حيرشتلاٍلع  ىجيبطلالعلاعورفىف ةعبارلاةبعشلا 3

 ةحارجلا لع  دادملاعا ونس بكرت رتلع - - راثآلا علق لغ َ : رمثالا نبط لع 2 ةلديصلا لش

 مع ناليخلاوتاماشلا لع ةممطلانازوالاو ربداقملا لع ةماجحلا لع دصفلا لع

 ىراربلا ىف ءادتهالا لع - رشلا ةفايقولع -رثالاةفايق لع - ىاتك 0 2-00

 لع  ةفارعلا لع  ثيغلا لوزن لع - نقاقلل ابنت ع ةقاي دءاااثويول

 رح زلاوةريطلا لع - ةعر ةلالغأ - لأعلايغل د اعلا يح 0 د
 راضصتتمالا تل ديول قرار عاود لح "تاضدرتلاله انازجمعلا 1غ



 بس 8

 لوصأ ىلع ىوتحا هناف مولعلا تاعوضومب فرعدو عوبطمريغلا هداز رب وك شاطل

 ةمعرشوةيلمو ةيماعماسقأةثالأ

 # ةيملعلا مولعلا وه

 ( ميعتلاو معلا هليسف ناي ف )
 رظنلا قيرطنيبةبسألا تايب - هبادآوململا ف ئاظويىف  ملعتملا طئارسشيف

 تاحودهمفو رظنلاةمفمك ىلاداّشرالا  ةمفصتلا قد رطو

 ناتبعشوةمدق ءاهفوةبطخلا مولعلا ف ىلوألاةحودلا

 لع  طخلاتاودأ لع  ةيطخلا ةعانصلابةقلعتملا م واعلاةمقمك ىف لوألا ةبعشلا

 مع اهل ,وصأ نع طوطخلادل اوتةيفيك لع فورا نيسحت لع ةباتكلانيناوق

 ءالمارلع  فورسحلا طئاسب لاكشا بيكر ت لع 5 ءالمالا لع - ىلا فوزح سيترت

 ظ ضورعلا طخملع . فحصملا طخملع  ىبرعلا طخلا

 ةمدقملا  بعشوةمدقماهمفو ظافلألا,قلعتت مولع ىفةبناثلاةحودلا

 عضولا لع  ةغللاٍلع  فورحلاج راخنملع  تادرفملاب قلعتبامف ىلوألاةبعشلا

 ف رصلا لع - قاقتشالا مع

 عيدبلاو نايبلاوىناعملالع وحلا لع  تابكرملابقلعتباوف ةيناثلاةبعشلا 00

 ءاشنالاه ع  رعشلا ”ىدابملع  رعسشلا ضرقوع  ىناوقلالع  ضورعلالع '

 عراوتلا لع نب واودلالع  تارضاحما لع  ءاششنالا ىدابمملع

 مهموسرومألا عئاقو لع  لاثمالا لع  ةبب رعلامولعلاعو رف ىفةثلاثلا ةبعشلا

 طو رمشلا هع - لسرتلا هع ةيئانكلاو ةيردشتلاىتاعملا ف طافلالا لاعتسا مع

 مع - فيحصتلا لع  ىمعملالع- زاغلالا لع طالغالا و ىجاحالا لع - تالحسلاو

 ريسلاو ىزاغملا لع نيماصلاتاياكح لع 3 وامل :يعاسملع سانجلا لع - بولقملا



 ته

 اسنرفب ةنعج واملاطدانةمعجت وارتلكنانةمعج وامنام اب ةمعج ةقرمشتسملاتارعجلا نذ

 تاكر-حلاو موجنلا ٍلععماوج همسا اباتكرمصم نم ةريسخالا ةيعججالاج ردح أب لطدقو

 همجح رغص عمهيف تدجوف هيلع تعلطاق ن ومأملا يف :رفلاريثكنءالةبوامسلا

 امت جورب وقطانمىلا اهمسقتواهروحم لوحاهنارودوضرالا روكت نعنيهارب
 بطقلا نع سمشلاب ايغو نوسكلاو فوسملا بس ىلءهفلومهبف مدن ى شهد

 ءاماعمذخاىذلائيشلا اهريسواهداعباو بك اوكلاةعيبطو وحلا ىلعو نامزلا نمةدم

 مولمع و مهماع ىفهطمن ىلع او راسو ممتافل م ىفهوندواب وروأ
 تافلؤملا نماب وروأ ءاملعلام ىلع /اّمكلا اذهىفامنيمقرششل ا ءاماعلادح أن راقاذاق

 ةةوقنا دح لياقالتخاثيدحلاى رغلا فلوملاودقلا ىب رعلا فلومملانيبدحالهناق .

 لمعتساو ريثك نيس رغلاءاماعلا ةنهرب قوفت فيلأتل اةناّتمو هدقتعم ىلع ةنهربلا فىبرعلا

 ا 1 رح اجاشست سمونلا اعيماو ريتماو مياس قةسمتلاةفاسلا اننا برعلا
 ةيب رعلاةججرتلا عم لصالا عسبطو ةيناملالا ةغللا ىلا باتكسلا اذه جرتدقو نآلا ىجنرفالا
 رع نب نجرلادبعلةيئامسلا روصل باك اندالب ىفاهل لص أ الت صأىتلااضي أمك نمو

 ةتباثلا بك اوكلا روصباتكب يرعب و نسم ا ىأب ىمسوو ىفوصلا لهس نب دسم نبا
 ىرخأت اغل ىلا ل قنوةب واسن رفل اةغللا ىلااضيأ ج .رتدقو

 ١ ا لسفلا كح ومهمولعو برعلابتكم اب و روأماتها علطلل رهظي انه نف

 اهابب عمموقلا كمل وأاهبلغتشا ىتلا مولعلا عا ونأ

 0س

 مد( ىاثلالصفلا م

 مهضعب لافو َن ا را ل دعهناىلاعتهللا

 نالاقرخألا ضعبلاو ةريثك بنتك اهمف نودواماع نونا نآر قلا نمةجرختسملا مولعلا

 تعلطادقو ىولالاباهو دع مهما ىتحاريثك مهضعيداز دقوا ءاعنوتسوةن امئالث ةنودملا مولعلا

 ةداعسلا حاتفم اهدجأ اهفب راعتو مول_لا تاعوضوماه- نودمب تكة ثالث يلع



 تا

 , ةملقطمأ
 ( نالصف يفور

 مد لوالا لصفلا /

 مهتلودتناكف ةمكحلا ًاحلموةف رعملاعدوتسم هملاوتمنورقةعب رأس رعلاثبل

 ملاعم نمريثك افعودقعلا كلذ رثدنال مالولو ن رخأتملا لءو ني مّدقتملا لعنيب لصو ةورع

 | ناقرعلاو معلا ٠

 نعناك امناهينيطنطسقلا حف لبق نيمدقالا (عنم جي رفالاهتلوانتام مظعم ناذ

 مهتاركتبم نمفلخلااو قب أوةيماعلا قئاقحلا اولجسا نف لكى ءاماعمهف خبن دقو ب رعلا

 لاقل ق رشلا ىف رضاحلار صعل ا ءاماع نمملاعابلع علطاولتاقاشتك اوثحابم مهتاعسوتو

 لعلك ىفنوثدباولازبملاب وروأءاماعنالاص وصخ ق رشلابت ينعدقو تافرخ مولعاهمنا

 اذاىت> مالا لوقعىلعق بطني ونمزلاةلاحقفاواممنم نوطبنتس وبر علا هّتعضو
 ىذلا مسالاريغ مسابهومسوم وفشتك ااماو رهظأةنسحسمةب رظنو ةنسح ةجتن ىلا اؤاصو

 عاش نيذللاحاورالا ةاحانمو ىسطانغملا ب ونتلا الشمل ذقن فاسلاةفرمبهلعضو

 سسانل ف شك نم رشل اءاماع نمانل رهظد ملواب وروأ ءاماعامبف تعرب وانئيبامهرك ذ

 ةب ركفلا مهن وقو مهتادقتعم ىلعاونهر وامه فامهتةبسدق برعل ادحن كناق نيماعلا نبذه

 نم هريغىاوفلأم ةريثك ابتكهيفاوفلأف بيغلا لوادتو مءازعلا لعكاذ نومساوناكو
 لعفباك اهفثصنوأ اهماعتن ءاشنملو اهيلععلطن ملواهم معن ملواهرك ذى ايسىتلامولعلا

 انيلع قبطنء اف نيلهاج انكيصأ ىتح ةمفا رخمولعاهنادقتعناننالةمبو روالا مالا نمانريغ

 حقأدب لهجلاوالإ ميقتسم لع نمامن وطالفأل وق

 دنع هيلعاهوسردو مهنعاهوذضتاىتلابرعلاةيندمنمالإ ىهامابوروأ ةيندخ 20

 ةيبرعلاب تكلا نرماهد دعءاماب وروأ ف تكتف كلذ عمو مهدالبب نيهقماوناك اه

 ىف اوعسوت يعجل اوفلأو نيقرشتسملااهئانبأ نملاجر ماقلب بتكلار ودب ةدوجوملا
 هنع ند ىذلائشلاةيماعلا اهتلاكشم لح ىفاودهتجاو م-متاغلىلا اهلقنو بتكلاةجرأ

 ندعل |ىفابق راه طاطخالا فةمهانّتمةجردىلاانلصو ىتحن وافاغ 5



 مجعلاديس هتصالخ ن:تيفطصاو بدألاة لحب ناسنالات ملح نماي كدمحت
 ءانألا ل ضفأهتلعجو مشلا نساحو قالخألا م راكمدب تم ىذلا دهمان ديس برعلاو
 مهللا لصف هلمريخةحم.ةيفن>هتلمو هبذع عئارسشلاةخسانهتعي رثو مءألاريخهتمأو

 تدرغو نوصغلاىبعىرقىدشام ادتهالا من ادءاححأو ىدحلا مباصمهل 1 ىلعوهيلع

 نور لك اه ىلستف حار ألا لبالب
 الص ى وكت لا اسنج ىسكر لا ىدشردم ىلاعتهيلاريقفلالوقبف د دعب و الع

 قاقآلافتيصلا ةرئاط مألافةسايرلاةميدق ةمآبرعلاتناك املهنا انطومىرصملا
 هغلبتملام قرمشملا ىفةلزن ا تومسو ةمظعلا نمتغلب ىتحاليثأ اد ةعفرلاوةزعلا نمت لانو

 لوأ ىف ةرهازةمهاز فراعملا وهلعلا رونب أل التتاهكلاممتناكف ب رغملاىف نامو رلاةلود

 ةعيفرلاروصقلاو ةعينملاجاربألاو ةريهشلالقاعملاو ةريبكسلانئادلانةرومعماهتوطس
 ةيمألاودجملاو ددؤسلا اذهنماهلقبن ملىتلا ةخذابلا ةيننألاو ةخماشلا حو رصلاو

 ركش نم ىلع ادرهتلعجو برعلاةيثدمهتممسو بدالاوةسايسلاو:+خراتلا نمذبن ىلع

 هندالمم اركاب ةنس مهدالب ىف لاجىذلا فارجلاب متاسلا اهدهشىتلا منن دمبرعلا ىلع

 تالآلا نماب و روأهعنصناماوعنصد نأ ممتردق ىف ةرهمعانصلا نم مهدالب ىفدج وبهنأبدهشو

 لهجلا هأشنفبرعلا شحوت _١رمضعبلاهعزبامو لاقنأىلا ةعتونتملاتاعارتخالاو

 هل مهدالب ةقيقحو مم ةبقح

 فراوعلا ضيفمو فراعملا دب وم عيفرلا هاجلاىذ رصعىفهفيلأت مامتناكو
 جاحلارصمىوب دخ ىناثملاعبسلابفوفحلا هلالجإ وهومس ىف عفرتملا هلاك ىف ىلاعتملا

 هتلودهتلاءادأ داشردمم ىروتسدلا ناطلسلا دابعلاىمأ.مئاقلا نينموئملاريمأو

 ! نمحورباندع و ميمعلاعفنلاهيفاملانقف و نأ ىلاعتهتلا لأسنف هتعلط مالسالا ىلع سرحو

 ىدشر دم ميلعلا عيمسلاو ههنا هدنع



 لضفلا نمبرعللام ىلع دب ىماسس قالخأىب دأ ىت ران باثك

 ةيندملا ةسامسلاو عئانضلا 4 ونفلاوم ولعلاىف مألا ىلع

 تع و بج جحيم

 «ماوؤلا١  ه ١م ورةنس صم ةظفاح راوح هداعسلاةعبطم »
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